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GINÁSTICA ACROBÁTICA NO BRASIL E NO MUNDO: UM OLHAR A PARTIR DE
CAMPEONATOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
Débora Svizzero Silva*, Laurita Marconi Schiavon, Tabata Larissa Almeida Kikuti.
Resumo
A Ginástica Acrobática (GACRO) é uma modalidade esportiva oficialmente regulamentada pela Federação Internacional
de Ginástica (FIG). A partir da dificuldade em encontrar dados dos resultados de campeonatos internacionais, de
conhecer a representatividade brasileira em campeonatos mundiais e nacionais, assim como as nações de maior
expressão na Ginástica Acrobática internacional, surgiu o objetivo da presente pesquisa: organizar e analisar os
resultados de países no Campeonato Mundial de Ginástica Acrobática (desde o primeiro em 1974 até 2018), a
representatividade brasileira nesse cenário internacional, além da criação de um panorama brasileiro, em torno dos
campeonatos realizados nacionalmente (Torneio Nacional e Campeonato Brasileiro) dos anos de 2013 a 2016. Para
isso, foram desenvolvidas as pesquisas bibliográfica e documental. A análise dos dados foi organizada por estatística
descritiva. Os resultados brasileiros nos mostram quedas no número de participantes brasileiros ao longo do tempo, e
no cenário internacional destaques de novos países participantes, e um quadro crescente de competições e
competidores.
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Gráfico 1. Total de nações no CM GACRO (1974- 2018).

Introdução
Informações de resultados de competições de GACRO,
como: instituições, quantidade de equipes/atletas, e
nações participantes são de difícil acesso. Esse fato
contribui para a modalidade não apresentar estatísticas
de fácil acesso, desmotivando os interessados para
desenvolver e acompanhar a modalidade, além de baixa
popularização do esporte. A partir desse cenário a
presente pesquisa quantitativa objetiva, por meio de
pesquisa documental e bibliográfica, organiza e analisa
os resultados de países no Campeonato Mundial de
Ginástica Acrobática, a representatividade brasileira
nesse cenário internacional, além da criação de um
panorama brasileiro, em torno dos campeonatos
realizados nacionalmente.

Resultados e Discussão
O Brasil em nível nacional, somando os dois eventos
divididos por cada ano, apresentou oscilações no número
de instituições participantes, quedas no número total de
equipes competidoras.
Tabela 1. GACRO no Brasil (2013 a 2016).

Os países com maior destaque (25 participações) neste
campeonato são Bulgária, Grã-Bretanha, Polônia e
Estados Unidos. O Brasil apresenta duas participações.

Conclusões
No panorama internacional encontramos um aumento
dos campeonatos organizados e da participação
brasileira com medalhas. No CM temos um crescimento
no número de países, assim como o Brasil que começa a
participar a partir de 2012. No panorama nacional vemos
uma queda do esporte no número de equipes, e uma
estabilização na quantidade de instituições inscritas.

Agradecimentos
Em nível internacional (de 41 eventos contabilizados), o
Brasil participou de quatro campeonatos e chegou a dois
deles no ranking de medalhas (com total de 20
premiações). Em destaque abaixo temos nos quadros os
eventos divididos por cores específicas.
Figura 1. Brasil nos campeonatos internacionais.

Em nível internacional no “Campeonato Mundial” (CM) de
GACRO os países apresentam uma linha de crescimento
no número de participações por edição.
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