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1. INTRODUÇÃO:

A diminuição de idade na Ginástica Artística Feminina (GAF) foi expressiva em meados da

década de 60 e início de 70, com a mudança de figuras de mulheres adultas para meninas de 14 anos em

campeonatos internacionais. Posteriormente com a modalidade sendo desenvolvida com meninas,

ocorreu também um processo de acrobatização da GAF, que aparentemente contribuiu ainda mais para a

continuidade desse perfil.

Apesar do público se encantar pelas “pequenas notáveis”, a presença de meninas no esporte traz

consigo problemáticas como: especialização precoce, que envolve fatores como saída prematura do

esporte, má formação e banalização do abuso físico e mental por parte dos(as) treinadores(as), entre

outras questões. Neste contexto, o objetivo dessa pesquisa é discutir sobre o processo de diminuição da

faixa etária de ginastas em competição e treinamentos e levantar reflexões acerca dessa precocidade,

além de refletir sobre os motivos que consolidaram a GAF como um esporte juvenil e possíveis

influências de ícones e instituições para o desenvolvimento da especialização precoce.

2. MÉTODO

Este trabalho é uma revisão sistemática. As bases de dados utilizadas para as buscas dos estudos

foram o SciELO, Web of Science e Eric, através das palavras chaves: “história”, “ginástica artística”,

“idade” e “especialização”, em português, e "history”, “artistic gymnastics”, “age” e "specialization", em

inglês. Foram analisados trabalhos nos idiomas inglês e português, até novembro de 2020.

Os estudos foram analisados em três etapas: leitura do título, do resumo e do texto na íntegra.

Nestes três passos foram excluídos os trabalhos que não apresentavam uma relação direta com o tema

proposto nesta pesquisa e duplicatas.

Na etapa “Título” foram analisados os 240 artigos e excluídos 185 trabalhos; na fase “Resumo”,

55 foram analisados e mais 29 foram excluídos. Para a terceira etapa restaram 26 artigos a serem
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analisados e todos foram lidos na íntegra. Dentre esses 26, foram selecionados 11 trabalhos que foram

abordados nesta pesquisa como referencial teórico. Essa relação entre artigos lidos e excluídos, foi

construída baseada no modelo “PRISMA statement” (MOHER et al., 2009).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Para melhor discutirmos e estruturarmos os temas que são apontados nesta pesquisa, resolvemos

separá-los em quatro tópicos: De Corpos Maduros a Corpos Pueris: o modelo “pixie” da Ginástica

Feminina; As ações da FIG e seus reflexos na faixa etária da GAF; Especialização Precoce: Motivos e

Desdobramentos; e Corpos Pueris ou Corpos Frágeis? Que serão abordados brevemente em sequencia.

3.1 DE CORPOS MADUROS A CORPOS PUERIS: O MODELO “PIXIE” DA GINÁSTICA

FEMININA

Corpos pequenos, com baixo percentual de gordura e não desenvolvidos sexualmente foram

apontados como ideais para a prática da GAF de acordo com Kerr e colaboradores (2017). Dentro desse

modelo, chamado de pixie-style, termo que remete a “pequenas fadas” (BARKER-RUCHTI, 2009) há a

valorização da especialização precoce, fazendo com que as habilidades necessárias sejam adquiridas

antes da puberdade, e as longas horas de treinamento sejam suportadas pelas meninas mais jovens, já

que são facilmente "dobráveis" para tal (KERR et al., 2017).

O sucesso de performances, a atenção midiática e a popularidade das ginastas soviéticas, fez com

que o "pixie-style" fosse assimilado como sinônimo de êxito na modalidade, até os dias atuais. O modelo

acaba por trazer a ideia de que ginastas mais velhas e maduras são incapazes de grandes realizações e

sucesso dentro da GAF, o que ainda permanece no imaginário popular da comunidade da ginástica,

mesmo com exemplos como Oksana Chusovitina, de 46 anos, e de sucesso em campeonatos mundiais e

JO.

3.2 AS AÇÕES DA FIG E SEUS REFLEXOS NA FAIXA ETÁRIA DA GAF

De modo geral, o Código de Pontuações (CoP) é um documento estabelecido pela Federação

Internacional de Ginástica (FIG) que prevê aspectos esperados no ciclo olímpico vigente, contemplando

o julgamento em competições e todos os critérios que devem ser atendidos por ginastas e treinadores(as)

dentro das rotinas. Portanto, podemos associar as mudanças do código ao longo dos anos com as

transformações que ocorreram com a GAF a partir da década de 70.

As mudanças aprovadas pela FIG a cada ciclo olímpico, influenciam diretamente em como a

modalidade se apresenta e, aparentemente, a que tipo de corpo busca beneficiar. Ainda há uma

valorização do corpo “pixie-style” no ambiente da GAF, tornando a continuar produzindo uma cultura de
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especialização precoce na modalidade, justificado pelos elementos acrobáticos de alta dificuldade que

foram e são altamente valorizados no CoP ao longo dos anos.

3.3 ESPECIALIZAÇÃO PRECOCE: MOTIVOS E DESDOBRAMENTOS

O método de treinamento se adaptou à crescente demanda que os clubes passaram a impor, com a

disputa de ocidentais e orientais; treinadores(as) de sucesso defendiam que a GAF deveria ser praticada

pelo menos cinco horas por dia, seis vezes na semana (CERVIN, 2015). Portanto, mulheres mais velhas

acabaram por não conseguirem mais atender aos requisitos, já que na maioria das vezes essas possuíam

família, emprego, filhos(as), entre outros.

Com a queda de faixa etária a partir da década de 70 e as próprias mudanças na dinâmica do

esporte, surgiram alguns estudos que enfatizavam o aspecto fisiológico e biomecânico da GAF,

relacionados às mulheres, que estariam por trás do sucesso esportivo de meninas mais jovens. A

desvantagem biomecânica de ginastas mais velhas, frente a meninas, é um fato inegável, porém outros

pontos podem ser levantados como benéficos com o aumento de idade dos(as) atletas e com o

consequente amadurecimento. No entanto, a formação de ginastas femininas está em constante evolução,

de modo que as informações ditas no passado, não são necessariamente representativas para as ginastas

de alto nível atualmente (JELASKA et al., 2017).

3.4 CORPOS PUERIS OU CORPOS FRÁGEIS?

O modelo “pixie-style” acaba por não zelar pela saúde das ginastas e nem mesmo promover a

longevidade no esporte, já que está em busca de resultados rápidos em curto prazo. Deve-se reconhecer a

importância de promover uma formação esportiva saudável, principalmente durante a infância, já que a

especialização precoce está relacionada a lesões. Além disso, o importante é ter um corpo forte, capaz de

suportar a carga de treino, não necessariamente magro, além de maturidade para saber lidar com uma

carreira esportiva de alto nível, o que crianças não possuem.

Na Ginástica ainda se mantém uma cultura muito forte de dominação, onde os(as) treinadores(as)

são sempre os(as) detentores(as) da verdade, não havendo espaço para questionamentos dos(as) atletas

(COSTA et al., 2020). Quando se lida com meninas mais novas, a relação atleta-treinador(a) pode se

tornar ainda mais abusiva no decorrer dos anos, tornando difícil lidar com o mundo que existe além do

esporte.

CONCLUSÕES:

O sucesso de performances, a atenção midiática e a popularidade dessas ginastas soviéticas, que

apresentavam esse determinado tipo de corpo, fez com que o "pixie-style" fosse assimilado como

sinônimo de êxito na modalidade, até os dias atuais.
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As mudanças no CoP influenciaram corpos mais leves e pequenos, características essas que se

encaixam em crianças, embora a FIG emitiu alertas a respeito da presença de meninas pré-púberes e

tenha aumentado a idade mínima para participação em competições oficiais.

Mesmo que a especialização precoce seja estabelecida como problemática aos(às) atletas e a

prática seja advertida, por diferentes motivos como lesões, má formação escolar, unilateralização, entre

outros; na ginástica ainda se carrega uma cultura de se especializar em tenra idade, frente a todos os

motivos citados nesta pesquisa. Além disso, a presença de crianças em treinamentos rígidos visando o

alto rendimento, pode vir a se tornar um ambiente abusivo, deixando sequelas emocionais aos atletas

para a sua vida adulta.
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