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RESUMO 

 

O objetivo central do presente estudo foi identificar o nível de flexibilidade e 

força das ginastas Portuguesas de GR. Complementarmente, pretendeu-se 

determinar o perfil morfo-funcional das ginastas de acordo com o escalão etário 

e o nível competitivo. 

A amostra foi constituída por 67 ginastas; 16 esperanças, 12 juvenis, 35 

juniores e 4 seniores. As ginastas juniores e seniores foram posteriormente 

divididas em dois grupos: Equipa Nacional e Clube.  

Foi aplicada uma bateria de testes físicos para fazermos uma caracterização 

da amostra quanto ao seu nível de desempenho. O estudo incidiu sobre o 

seguinte fator de performance: 

• Morfo funcional – foram realizados testes para avaliar a flexibilidade 

passiva e ativa, a força do membros inferiores e a força abdominal. Os testes 

aplicados para os membros inferiores foram realizados no membro dominante 

e não dominante.   

Os principais resultados obtidos permitem concluir que as ginastas 

pertencentes à equipa nacional apresentam níveis de flexibilidade superiores 

quando comparadas com ginastas dos clubes.  

Uma outra conclusão, relevante, é que o nível de flexibilidade e força é mais 

elevado no membro dominante quando comparado com o membro não 

dominante. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this study was to identify the flexibility and the strength of 

the Portuguese RG gymnasts. Complementarily, it was intended to determine 

morphofunctional profile of the gymnasts according to their age and competitive 

level. 

67 gymnasts were part of the sample; 16 hopes, 12 juveniles, 35 juniors and 4 

seniors. The junior and senior gymnasts were then divided into two groups: 

National Team and Club. 

A set of physical tests was applied to get a characterization of the sample 

according to their performance level. The study focused on the following 

performance fator: 

 Morphofunctional - there were tests to evaluate the passive and ative 

flexibility, the strength of the lower limbs and the abdominal strength. The tests 

for the lower limbs were applied both on the dominant and on the non-dominant 

limb. 

The main results obtained allow us to conclude that the gymnasts that were part 

of the national team present higher flexibility levels compared to the club 

gymnasts. 

Another relevant conclusion is that the level of flexibility and strength is higher 

on the dominant limb when compared with the non dominant limb. 

 

 

Key-words: RHYTHM GYMNASTICS, FLEXIBILITY, STRENGTH, 

GYMNASTICS, COMPETITIVE LEVEL. 
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RÉSUMÉ 

 
L’objectif principal de cette étude a été celui d’identifier le niveau de flexibilité et 

force des gymnastes Portugaises de GR. En complémentaire, on a prétendu 

aussi déterminer le profil morpho-fonctionnel  des gymnastes d’accord avec 

l’échelon-âge et le niveau de compétitivité. 

L’échantillon a été constitué par 67 gymnastes ; 16 espoirs, 12 juvéniles, 35 

juniors et 4 séniors. Les gymnastes juniors et séniors ont été après partagés en 

deux groupes : Equipe Nationale et Club. 

On a appliqué une batterie de tests physiques pour faire une caractérisation 

d’un échantillon respectant son niveau de développement. L’étude s’est centrée 

sur le suivant facteur de performance : 

• Morpho-fonctionnel – on a réalisé des tests pour évaluer la flexibilité passive 

et ative, la force des membres et la force abdominal. Les tests appliqués pour 

les membres inférieurs ont été réalisés dans le membre dominant et non 

dominant. 

Les principaux résultats obtenus ont permis conclure que les gymnastes 

appartenant à l’équipe nationale présentent des niveaux de flexibilité supérieurs 

quand elles sont comparées aux gymnastes des clubs.  

Une autre conclusion, importante, c’est que le niveau de flexibilité et force est 

plus élevé dans le membre dominant quand il est comparé au membre non 

dominant. 

 

 

Mots-clés: GYMNASTIQUE RYTMIQUE, FLEXIBILITE, FORCE, 

GYMNASTES, NIVEAU CONCURRENTIEL. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Pertinência e âmbito do estudo 

 
O elevado rendimento desportivo nas diferentes modalidades depende da 

análise das suas características específicas, da verificação das suas tendências 

evolutivas e as repercussões destas no processo de treino e de competição 

(Garganta, 1991).  

Em todos os campos de atividade humana, os êxitos e os feitos excecionais são 

apenas alcançados por um número restrito de pessoas, que possuem 

capacidades específicas e uma profunda preparação, conseguida através de 

muitos anos de esforço e perseverança (Guerrero & López, 2003).  

Por meio de um conjunto de características, pode ser constituído um padrão de 

referência, isto é, um perfil. Tais perfis apresentam uma considerável aplicação 

no desenvolvimento do desporto e no fornecimento de dados sobre atletas de 

elite, tornando-se possível a comparação com dados de atletas mais jovens 

(Cambraia & Pulcinelli, 2002). 

Os testes de aptidão física têm sido os métodos mais utilizados para a 

elaboração de valores de referência (Silva & Maia 2003). Os treinadores de 

jovens atletas utilizam frequentemente testes para obterem informações que 

possam ser úteis para a previsão do futuro sucesso dos seus atletas (Arnon & 

Falk, 2007). A maior parte das baterias de testes utilizadas com jovens incluem 

testes físicos e motores. 

O constante aumento das exigências do código FIG (2009) e a procura do 

máximo de resultados competitivos, obrigam a estabelecer um plano de treino 

onde as capacidades físicas desempenham um papel determinante e principal, 

de acordo com esses requisitos. 

A Ginástica Rítmica é um desporto que requer um elevado nível de flexibilidade, 

força, coordenação e equilíbrio e embora como em qualquer desporto 

competitivo as capacidades básicas sejam essenciais. Na GR podemos 

destacar duas: flexibilidade e força (Cantó et al, 2009). 
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De acordo com Blum e Beaudoin (2000), a flexibilidade é necessária para o 

sucesso na modalidade de GR. Também Nedialkova (1999), considera que 

possuir elevados índices de flexibilidade é uma condição sine qua non para 

ginastas de alto rendimento. 

Segundo Ramos (2000), a força é essencial na execução dos elementos 

técnicos saltos, equilíbrios e elementos acrobáticos. A mesma autora defende 

que esta capacidade garante o controlo neuromuscular necessário para a 

ginasta obter a correta postura corporal, base de execução de todos os 

elementos na GR.  

Relativamente à força alguns investigadores sugerem que níveis insuficientes de 

força podem estar associados a um risco acrescido de lesões.  

A ginasta deverá ter elevados níveis de força para poder responder de forma 

adequada às exigências da modalidade, uma vez que a maioria dos movimentos 

utilizados na GR, são realizados com grande participação da qualidade física 

força (Lebre, 1993). 

Face ao exposto, pensamos que seria interessante proceder a uma análise da 

problemática da identificação das diferenças nas variáveis flexibilidade e força 

entre as ginastas com o objetivo de elaborar um conjunto de ideias que 

descrevam “expliquem” o rendimento diferenciado das jovens praticantes de 

Ginástica Rítmica. 

 

1.1.1. Objetivos do estudo 

 

Em função do exposto, os objetivos do estudo são: 

a) Avaliar os níveis de flexibilidade e força das ginastas portuguesas de GR; 

 

b) Encontrar as variáveis de flexibilidade e força, que permitam distinguir o nível de 

rendimento das ginastas; 
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II. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Exigencias morfo-funcionais da GR 

 

2.1.1. Importância da Flexibilidade na GR 

 

A flexibilidade é definida como a amplitude fisiológica máxima de um dado 

movimento articular, sendo específica para a articulação e para o movimento 

(Araújo, 2002) e depende da elasticidade muscular e da amplitude articular. 

A flexibilidade desempenha um papel importante na maioria das modalidades 

desportivas, além de ser igualmente importante no quotidiano de cada um, 

sendo definida por Farinatti (2000) como qualidade motora que depende da 

elasticidade muscular e da mobilidade articular, expressa pela máxima 

amplitude de movimentos necessários para a perfeita execução de qualquer 

atividade física, sem que ocorram lesões anátomo patológicas.  

Também para Amorim et al (1989), a flexibilidade é reconhecida como uma 

capacidade motora indispensável à prática desportiva e o treino dessa 

capacidade pode ser uma forma de prevenção de lesões. 

Para Dantas (1999), a flexibilidade influencia muitos aspetos da motricidade 

humana e constitui-se numa qualidade física muito importante nas modalidades 

desportivas. Dependendo das referências utilizadas a flexibilidade pode ser 

classificada de diversas formas. Para Jastrjembskaia & Titov (1998) podemos 

classificar a flexibilidade como passiva ou ativa e geral ou específica. 

Flexibilidade passiva envolve uma amplitude de movimentos de qualquer 

articulação provocados por forças externas como o peso de um parceiro ou o 

próprio peso da ginasta (Dantas, 1999). A flexibilidade ativa é referente à maior 

amplitude de movimento possível de uma articulação, a qual pode ser 

produzida sem ajuda, ou seja, por um rendimento muscular ativo. A 

flexibilidade geral é definida pelo nível médio de flexibilidade dos sistemas 

musculares principais, incluindo a articulação da anca, as articulações dos 

ombros e as articulações da coluna vertebral, já a flexibilidade específica pode 

ser considerada como o grau de amplitude necessário e ideal para a prática de 
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uma determinada modalidade desportiva. No caso da GR é a flexibilidade 

necessária para realizar equilíbrios, saltos, pivots e outros elementos 

(Jastrjembskaia & Titov 1998).                                                                                                                                         

A flexibilidade é uma das principais capacidades motoras exigidas das 

praticantes de GR, pois é responsável pela execução da amplitude máxima do 

movimento numa articulação ou conjunto de articulações das diferentes partes 

do corpo (Mendes & Nunez, 2003). A flexibilidade, é essencial para a execução 

dos elementos corporais, pois esta valência permite a amplitude de movimento 

das diferentes partes do corpo, uma das características, como já referimos, 

mais importantes neste desporto (Laffranchi, 2001). 

A flexibilidade pode e deve ser desenvolvida ao longo do percurso da ginasta e 

é neste sentido que Achour (2004) advoga que, independentemente da 

flexibilidade inicial, outras atividades podem aumentar a flexibilidade, sendo 

que podem ser utilizados métodos de treino de flexibilidade de acordo com a 

maturidade, crescimentos e tipo de modalidade desportiva. Devido a este fator 

é que é importante o início da prática da modalidade durante a infância. A partir 

dos dez anos de idade, o processo de ossificação vai limitando a possibilidade 

de movimento de determinadas articulações que vão perdendo a sua 

capacidade elástica, dificultando assim, um trabalho de desenvolvimento da 

flexibilidade (Llobet, 1998). 

A GR requer um grande nível de desenvolvimento de certas capacidades 

físicas. Flexibilidade, força e coordenação são essenciais para a ginasta atingir 

o nível máximo e ter sucesso. Mas outros aspetos da aptidão física, tal como 

força, resistência e velocidade são também necessários para se atingir um 

ótimo nível. 

Gallahue & Ozmun (2003) defende que a criança deve iniciar na GR por volta 

dos seis anos, uma vez que nestas idades a maior parte das habilidades 

motoras fundamentais já poderão ser exercitadas. Com estas considerações 

verifica-se que para tratar de um procedimento pedagógico adequado a 

crianças de seis anos visando desenvolver um padrão de habilidades 

específicas à GR deve-se traçar estratégias específicas para que então assim 

ocorra a aprendizagem pretendida. 
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Temos no entanto de ter a noção de que cada indivíduo é único, e ter 

consciência que é necessário conhecer individualmente o atleta para elaborar o 

seu programa de treino, entendendo e respeitando os seus limites (Litzitskaya, 

1995).  

Da mesma forma, somente o atleta que possuir as qualidades específicas 

exigidas pela modalidade poderá atingir o nível de atleta de alto rendimento. 

A flexibilidade é considerada uma capacidade física (Mello et al, 2006) que 

possibilita a relação de grande amplitude no decorrer da execução dos 

movimentos e independentemente de haver metodologias para aumentar a 

flexibilidade é possivelmente a maior exigência para selecionar uma praticante 

de GR. 

Sendo a flexibilidade a capacidade de uma articulação mover-se livremente 

através da sua gama completa de movimento (FIG, 2010), e sendo a GR uma 

atividade onde a amplitude do movimento determina muitas vezes a qualidade 

e o valor da dificuldade deste movimento, a flexibilidade é uma valência física 

da maior exigência para a sua prática em nível competitivo (Soares, 2006). 

Sem esta qualidade é impossível ensinar uma ginasta o sentido do movimento 

expressivo e alcançar o desenvolvimento técnico, uma vez que uma 

insuficiente mobilidade articular limita severamente os movimentos gímnicos 

(Lisitskaya, 1985). O desenvolvimento da flexibilidade tem como objetivo 

aumentar a amplitude dos movimentos e consequentemente a sua harmonia 

(Battista & Vives, 1984).  

A flexibilidade é uma capacidade que está presente em praticamente todos os 

elementos que compõem a rotina de uma ginasta, como nas dificuldades 

corporais: saltos, pivots, equilíbrios e flexibilidades/ondas, por essa razão 

temos de dar especial ênfase a esta capacidade na seleção e no processo de 

treino das ginastas (Delgado, 2000). Também para Blum e Beaudoin (2000), a 

flexibilidade é essencial para o sucesso na modalidade, e além de estar 

presente nas dificuldades corporais é necessária para uma perfeita realização 

dos gestos acrobáticos. 

Também Nedialkova (1999), considera que a flexibilidade é uma condição sine 

qua non para ginastas de alto rendimento. Bott (1986) acrescenta que as 
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articulações dos ombros, da anca e coluna precisam de ser especialmente 

flexíveis, indicando que a prática desta modalidade exige valores acima da 

nesta capacidade física.  

Para Róbeva & Rankelova (1991) as crianças com as quais seria feito o 

trabalho de iniciação eram inicialmente escolhidas tendo em conta os membros 

inferiores longos e níveis de flexibilidade inicial. As mesmas autoras defendem 

que no final do primeiro ano a seleção das ginastas para a continuidade na GR 

dá ainda grande importância à flexibilidade além das aprendizagens adquiridas. 

Um outro estudo realizado por Lanaro et al (2001) em que treinadoras 

brasileiras de GR foram questionadas acerca da importância que atribuíam a 

variáveis antropométricas, motoras e psicológicas para o alcance do alto nível 

de desempenho na modalidade e relativamente à variável motora, as técnicas 

consideraram mais importantes a impulsão vertical, flexibilidade na articulação 

do anca e na coluna vertebral. Numa segunda fase do estudo foram realizadas 

avaliações com as ginastas da seleção brasileira de GR oitava classificada nos 

Jogos Olímpicos de Sydney (2000), nas quais foram observados aspetos 

maturacionais, medidas corporais, composição corporal e flexibilidade. Em 

seguida, foram confrontados os resultados das duas fases, a fim de verificar 

concordâncias e discordâncias entre as opiniões das técnicas sobre a 

importância de determinadas características em atletas de GR, e as 

características observadas em ginastas de alto nível competitivo. 

Os pontos de concordância evidenciaram características decisivas para o alto 

nível de desempenho em GR (por serem características consideradas com 

importância pelas técnicas e presentes nas ginastas avaliadas), sendo uma das 

principais a flexibilidade nas articulações da coluna vertebral, ombros, da anca 

e tornozelos. 

No entanto, muitas outras características influenciam o rendimento das 

ginastas e o processo de seleção de praticantes de GR é algo muito complexo, 

uma vez que, quando são identificadas nas crianças características favoráveis 

para determinada prática desportiva, um  dos problemas no processo é a 

dúvida sobre a permanência dessas características a longo prazo. 
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"As surpresas aparecem continuamente. As meninas crescem e mudam. Em 

momentos desfazem-se prognósticos que fizemos um dia." (Róbeva & 

Rankélova, 1991). 

 

2.1.2. Importância da Força na GR 

 

A preparação física pode ser dividida em preparação física geral ou específica 

(Jastrjembskaia et al 1998, Lisitskaja 1985). 

Relativamente à preparação física Geral (PFG), é a preparação física, 

executada independentemente da atividade física praticada. Está direcionada 

para o fortalecimento da saúde, o desenvolvimento multilateral dos praticantes, 

a elevação da capacidade de trabalho e desenvolvimento das capacidades 

independentemente do tipo de desporto escolhido (Nesterova, 2008). A 

preparação física específica (PFE), é um processo específico organizado, 

direcionado para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das capacidades 

físicas, necessárias à assimilação bem sucedida e à qualidade da execução 

dos exercícios de um determinado desporto. Assim para pôr em prática e 

avaliar a PFE é importante utilizar e ter em consideração os períodos etários 

favoráveis de desenvolvimento das capacidades físicas: 

• Antes da idade escolar → 6-10 anos → Coordenação e Destreza, flexibilidade 

ativa e velocidade     

• Idade escolar média → 11-14 anos → Força, impulsão, flexibilidade ativa, 

equilíbrio                                                                              

• Idade escolar avançada → 15-17 anos → Força, resistência                                                                              

 (Nesterova, 2008). 

Uma das características da GR é ser exclusivamente praticado por mulheres, 

em que corpo e movimento, assim como os aparelhos, estão envolvidos numa 

sincronia perfeita, expressando características femininas de elevada plástica e 

beleza (Favaro, 2007). Contudo, para que todos esses fatores ocorram, as 

capacidades físicas devem desenvolvidas. Flexibilidade, equilíbrio, força, 

coordenação e repetição de gestos técnicos são algumas especificidades 

motoras primordiais (Lebre, 1993; Silva et al, 2008). 
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Laffranchi (2001) defende que as principais capacidades físicas da GR são, a 

flexibilidade, a coordenação, o ritmo, o equilíbrio, a resistência, a agilidade e a 

força explosiva. 

Para Lisitskaya (1995) as principais capacidades físicas, indispensáveis para a 

atuação frutuosa nas competições individuais são (por ordem de importância): 

flexibilidade ativa, capacidade de salto, capacidade de força explosiva, 

resistência especial para saltos, agilidade geral e equilíbrio. A mesma autora 

refere a importância e influência positiva que o desenvolvimento de umas 

capacidades têm nas outras, como por exemplo, o desenvolvimento da força e 

velocidade, influência de modo positivo a força rápida, e as capacidades como 

a resistência, agilidade, capacidade de salto e flexibilidade também dependem 

da força.  

Relacionar a força com a flexibilidade apresenta íntima relação com a 

amplitude do movimento, segundo Fleck et al (1997), para desenvolver a força 

em toda a sua amplitude de movimento de uma articulação, o treino deve ser 

realizado também em toda a amplitude do movimento da articulação. Para Dick 

(1993) a força é considerada uma capacidade física básica que determina a 

eficiência do rendimento na GR. 

Assim, na GR a força muscular manifesta-se na realização de qualquer 

exercício ou elemento. Quando assistimos a uma ginasta em competição pode 

sugerir fundamentalmente flexibilidade. Contudo, uma análise mais atenta 

permite-nos concluir que a maior, senão a totalidade dos movimentos, são 

realizados com participação da capacidade física força (Lebre, 1993).  

Salienta-se também a importância do trabalho da força para a prevenção de 

lesões, como por exemplo o aumento da força muscular dos abdominais 

diminui os riscos de lesão na coluna lombar (Hutchinson, 1999). 

De acordo com Lisitskaya (1985), Jastrjembskaia & Titov (1998), Weineck 

(1999) e na GR as manifestações de força trabalhadas são a força explosiva e 

força de resistência. Como força explosiva entendemos ser a capacidade de 

superar a resistência externa com uma alta velocidade de contração muscular 

(Badillo, 2000). Como por exemplo quando se executa um salto ou na 

execução de um lançamento de risco, em que geralmente a ginasta tem de 
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lançar os aparelhos muito alto para executar o elementos pré-acrobáticos. Na 

força de resistência a aceleração é média e constante durante um certo 

período de tempo (Cervera, 1996) e é imprescindível, uma vez que para atingir 

uma ótima performance a ginasta tem de realizar um grande número de 

repetições de um determinado elemento com continuidade de esforço muscular 

e sem perder eficiência. A necessidade dessa valência ocorre nas fatigantes e 

indispensáveis repetições do treino técnico, o que obriga a desenvolvê-la na 

preparação física para se obter uma preparação técnica eficaz.  

Sobre isso, Laffranchi (2001, p.3) afirma que “sendo um desporto que objetiva 

alcançar, dia a dia, a perfeição técnica, horas de treino são utilizadas para a 

formação de uma ginasta”. 

Na GR existem grupos corporais como pivots, flexibilidades/ondas, saltos e 

equilíbrios, assim como dificuldades com o aparelhos, manejos, lançamentos, 

círculos, etc. Para que esses movimentos específicos da modalidade sejam 

realizados de forma satisfatória, é necessário ser feito um trabalho com foco 

nas qualidades essenciais à modalidade, tais como a força, a resistência 

muscular, entre outros. 

Assim, não se pode desconhecer que a preparação técnica só resultará se as 

ginastas estiverem fisicamente prontas para assimilar uma carga de treino 

correspondente.   

A força ocupa lugar de destaque no rendimento das praticantes de GR, na 

medida em que é essencial para a execução dos saltos, principalmente os 

“saltos de giro”; possibilita a elevação e manutenção dos m.i. necessários para 

a realização dos equilíbrios, pivots e elementos de flexibilidade; e facilita a 

mudança de posição num elemento acrobático, assim como na recuperação 

das grandes flexões do tronco (força abdominal) (Silva, 2001)   

Num estudo realizado por Salvador (2009), verificou-se que os saltos e as 

ondas/flexibilidades tiveram um aumento significativo nas rotinas das ginastas, 

o que sugere que a flexibilidade e a força explosiva são características 

essenciais para as praticantes de GR. 

Quanto ao biótipo da atleta, Róbeva (1991, p. 37) coloca que “preferem-se 

meninas com desenvolvimento do sistema muscular, pernas longas, 
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charmosas”. E segundo Llobet (2000), o perfil físico verificado das ginastas de 

elite mundial é: estatura mediana, músculos finos, ancas estreias, flexibilidade 

global e pouco tecido adiposo.  

 

 

2.2. Avaliação das capacidades físicas em ginastas 

 

2.2.1. Testes laboratoriais vs testes de terreno 

 

O talento desportivo não pode ser detetado simplesmente com base na aptidão 

demonstrada na realização de testes físicos (Filho & João, 2002) mas é do 

conhecimento geral que em países como por exemplo a Rússia a seleção das 

jovens praticantes de GR é feita (além de outros parâmetros) através desses 

testes. Filin (1996) infere que a seleção de talentos deve ser resolvido com 

base na aplicação de baterias de testes que nos permitem avaliar o 

desenvolvimento das capacidades e qualidades físicas dos atletas.  

Segundo Pyke (2000), as baterias de testes permitem avaliar de uma forma 

apropriada os métodos de treino (quer em laboratório, quer em testes de 

terreno) e responder de uma forma correcta a vários problemas que a pesquisa 

vai colocando à medida que pretendemos melhorar a prestação desportiva. O 

autor identifica várias razões que revelam a importância dos testes nas ciências 

do desporto: (i) identificar pontos fracos num determinado atleta e desenvolver 

programas de treino adequados para os compensar; (ii) monitorizar o 

progresso de um atleta, realizando protocolos de teste com intervalos 

regulares; (iii) conseguir, através dos resultados do teste, fornecer um feedback 

ao próprio atleta no sentido de o estimular para o processo de treino; (iiii) 

formar não só os atletas como os próprios treinadores no sentido da 

compreensão das exigências das suas modalidades; (iiiii) detectar talentos e 

atletas com potencial através da identificação de características 

antropométricas ou capacidades fisiológicas chave para uma determinada 

modalidade. 
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Hoffman (2002) salienta os aspetos da especificidade e relevância dos testes 

relativos ao desporto praticado e ao programa de treino, e a validade e 

fiabilidade do teste como aspetos determinantes dos programas de avaliação 

dos atletas. Também Bravo (2004) refere que os testes devem seguir alguns 

procedimentos para verificar a sua especificidade. Os testes físicos devem 

apresentar: validade, fiabilidade, estabilidade e objetividade. 

Para Bravo (2004) e Pavanelli (2004) os testes devem aproximar ao máximo 

das características do desporto em questão.  

Segundo Lebre (1993) o principal critério a ter em conta na altura da escolha 

dos testes a utilizar em cada modalidade deverá ser a sua especificidade 

relativamente à modalidade em questão. A autora realça ainda que a avaliação 

de uma capacidade como por exemplo a força, de uma forma isolada, sem 

contemplar os aspetos como a coordenação contribui para a fraca relação 

entre os resultados dos testes e os verificados na execução dos gestos da 

modalidade em questão. 

De acordo com Schmid e Alejo (2002), o teste é o um meio efetivo e objetivo 

para se avaliar o programa de treino. 

Testar atletas tem sido uma preocupação constante da comunidade desportiva, 

sendo utilizados, com cada vez mais frequência testes e medições específicas.  

McDougall e Wenger (1995) referem os 7 princípios para uma avaliação 

efetiva: (i) as variáveis avaliadas são importantes para o desporto em questão; 

(ii) os testes selecionadas são válidos e fiáveis; (iii) os protocolos dos testes 

são específicos da modalidade; (iv) os testes devem ser aplicados com máxima 

rigidez; (v) respeito pelos direitos humanos dos atletas; (vi) a avaliação deve 

ser realizada em intervalos regulares e, (vii) o treinador e o atleta devem 

receber uma interpretação das provas. 

A utilização de testes é cada vez mais frequente na seleção e controlo dos 

atletas. Esses testes são também os mais variados possíveis, desde testes de 

terreno até aos laboratoriais.  

Em termos de vantagens, os testes de terreno são mais simples, geralmente 

requerem pouco espaço, tempo e material; a avaliação tende a ser feita através 

da realização de elementos semelhantes aos que se executam na respetiva 
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atividade desportiva (Shumway-Cook & Woollacott, 2003). Por outro lado, os 

testes de laboratório são mais complexos e implicam um custo financeiro mais 

elevado, pois utilizam aparelhos sofisticados e exigem uma maior infraestrutura 

para serem aplicados, no entanto, fornecem resultados mais apurados do que 

os obtidos através dos testes de campo. Ambos os testes apresentam 

limitações, os primeiros em relação à precisão dos resultados, os últimos em 

relação à acessibilidade cabendo aos treinadores e investigardores selecioná-

los adequadamente. 

A grande vantagem da investigação no terreno é, obviamente, a utilização de 

testes semelhantes a exercícios especificos da modalidade em questão, o que 

contribui e permite fazer uma elevada relação entre os resultados dos testes e 

a prestação do atleta. Deste modo, possibilita não apenas a recolha de dados 

fundamentais para a caracterização morfo-funcional dos atletas, como permite 

a obtenção de dados preciosos para os treinadores, no sentido de rentabilizar, 

tanto quanto possível, o treino desses atletas. (Santos, 2001) 

Nos testes de laboratório todos os atletas estão sujeitos às mesmas condições 

(temperatura, humidade, etc), é possível controlar de forma mais eficaz todas 

as variáveis. No entanto, se pretendemos informação sobre o perfil, 

características dos atletas assim como informações para o programa de treino, 

os testes devem ser o mais próximo quanto possível do ambiente de treino. 

Nesse sentido os testes de terreno são claramente imperativos e mais valiosos 

do que testes em laboratórios para o fornecimento de informação de treino. 

Adicionalmente, quanto mais investigação for efetuada com base neste tipo de 

testes, testes de terreno, tanto maior será a hipótese de fazer a validação 

cruzada dos dados de forma a otimizar a metodologia neste tipo de trabalhos 

(Santos, 2001). 

O presente estudo centra-se, precisamente, na recolha de dados referentes à 

aplicação de testes físicos no terreno, de forma a determinar qual o perfil 

adequado das jovens praticantes de elite de GR e determinar indicadores 

objetivos do estado do treino das ginatas Portuguesas. 
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2.2.2. Testes de força 

 

Os testes de avaliação da força são preponderantes para o rendimento 

desportivo dos atletas na medida em que: (i) permitem determinar a 

importância relativa da força em cada desporto; (ii) possibilitam avaliar o tipo de 

manifestação da força requerida em cada desporto; (iii) permitem determinar o 

perfil físico do desportista; (iiii) Auxiliam na prescrição do treino específico 

(Pinto, 2008). 

Para a escolha dos testes a utilizar em cada modalidade desportiva, o principal 

critério deverá ser a sua especificidade relativamente à modalidade. Quanto 

mais próximos do gesto técnico desportivo forem os movimentos utilizados na 

realização dos testes, mais válidos serão para os atletas desta modalidade 

(Lebre, 1993). A mesma autora refere também que a acessibilidade na 

aquisição dos dados e a sua credibilidade devem ser outros fatores a ter em 

conta quando se seleciona os testes a utilizar. 

Os critérios para a escolha de um método de testes de força são: 

 Especificidade: o teste deve ter exercícios semelhantes ao desporto em 

questão; 

 Grupo muscular: os grupos musculares envolvidos devem ser 

semelhantes aos usados nos movimentos desportivos da modalidade, 

 Padrão de movimento e tipo de contração: tentar simular o padrão de 

movimento desportivo no teste. Isso incluí os movimentos e o tipo de 

contração muscular (concêntrico, excêntrico ou isométrico); 

 Velocidade dos movimentos: os testes devem respeitar a velocidade 

com que normalmente se executam os gestos específicos da 

modalidade; 

 Exequibilidade: ter disponível os equipamentos necessários para a 

execução dos testes, além de agendar os testes previamente, 

realizando-os nos momentos mais apropriados. 

(Uchida et al, 2003) 
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Especificamente para o caso da avaliação das capacidades físicas das 

praticantes de GR Jastrjembskaia & Titov (1998) indicam o teste de “salto a 

dois pés” como forma de avaliar a força dos membros inferiores ou “capacidade 

de salto”; para testar a força abdominal, a ginasta deita-se no chão e levanta as 

pernas até à vertical, repetindo o movimento durante o tempo estipulado 

(dependendo da idade das ginastas) e para avaliar a força dos membros 

superiores, realizam o teste de extensão e flexão de braços. Nenhum dos 

testes escolhidos utilizam movimentos semelhantes ao utilizados pelas 

ginastas de GR. 

Lisistkaia (1985) indica igualmente três testes para avaliar a força, um de força 

abdominal, um de força dos membros superiores e outro para membros 

inferiores. Somente o teste referido como de avaliação da “capacidade de 

salto” utiliza movimentos semelhantes aos realizados pelas ginastas nos 

exercícios de competição, como por exemplo o salto de afastamento antero-

posterior.  

Também Lebre (1993), utilizou no seu estudo para avaliar a capacidade de 

salto das ginastas (força explosiva ou força rápida), um movimento especifico 

da GR. A força do MI foi avaliada através da análise em vídeo em que as 

ginastas realizavam um salto de afastamento antero-posterior do MI. 

FIG (2010), desenvolveu uma bateria de teste para avaliar as capacidades 

físicas das ginastas. Para avaliar a capacidade física força, selecionou os 

seguintes testes: elevação do membro inferior até 90º e permanecer o máximo 

de tempo possível (frente, lado e trás); salto vertical; nº máximo de battemans 

(frente e trás) durante 60s; nº máximo de abdominais em 60s; elevação do 

tronco - nº máximo de repetições em 60s, saltitares à corda. 

 

 

 

2.2.3. Testes de flexibilidade 

 

A flexibilidade é uma capacidade motora com características específicas e 

configuradas a cada sistema articular, as quais se baseiam principalmente na 
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sua função. Na avaliação da flexibilidade é importante que se estudem com 

exatidão as características de cada modalidade, com vista a estabelecerem-se 

provas de avaliação da flexibilidade específica. 

Martínez-López (2003), afirma que selecionar os testes de flexibilidade é uma 

tarefa difícil, e se por um lado existem poucos testes comprovados como válidos 

e fiáveis, por outro, é muito complicado isolar a mobilidade de cada grupo 

articular sem invocar os outros, sendo difícil estabelecer até que ponto uns 

intervêm com os outros. 

Monteiro (2000) observa que os métodos de medição e avaliação da 

flexibilidade podem ser classificados de acordo com as unidades de medida, em 

3 tipos de testes: 

 Os testes adimensionais: ausência de uma unidade convencional, tal 

como ângulo e centímetros, para expressar o resultado obtido, como 

regra, eles não dependem de equipamentos, utilizando-se unicamente de 

critérios ou mapas de análise preestabelecidos (ex: flexiteste). 

 Teste Linear: Caracterizam-se por expressar os resultados numa escala 

de distância, tipicamente em centímetros ou polegadas, utilizam-se de 

fitas métricas e réguas para medir. Os testes lineares apresentam como 

pontos fracos a incapacidade de dar uma visão global da flexibilidade do 

indivíduo e a provável interferência das dimensões antropométricas sobre 

os resultados dos testes (ex: senta e alcança). 

 Testes de amplitude angular: possuem os seus resultados em ângulos 

(formados entre os dois segmentos corporais que se opõem na articulação). 

A amplitude articular é medida com goniómetro ou com flexómetro. 

A avaliação da flexibilidade é realizada através da medição da amplitude 

máxima do movimento de um articulação ou conjunto de articulações de forma a 

indicar a capacidade do estiramento do tecido muscular esquelético e tecido 

conjuntivo tendo em consideração as limitações estruturais e funcionais da 

articulação(ões) envolvidas (Hebbelinck 1988). 

Os procedimentos de medida da flexibilidade podem ser classificados em 

métodos diretos e indiretos. Os métodos diretos requerem instrumentos de 

medida que possam determinar a amplitude em graus, sendo que as principais 
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dificuldades são: identificar os eixos de rotação das articulações e o exato 

posicionamento do aparelho ao longo do segmento durante a avaliação da 

flexibilidade (Guedes, 1997). No entanto os métodos diretos têm sido os mais 

utilizados pelo facto dos resultados obtidos não serem influenciados pelas 

medidas dos segmentos corporais e assim permitem a comparação entre 

sujeitos (Hubley-Kozey, 1990). 

Os métodos diretos mais utilizados são a medição da amplitude angular da 

articulação com goniómetro ou com flexómetro (Martínez-López, 2003) e a 

análise dos movimentos em vídeo (Hubley-Kozey 1990). 

A análise de imagens de vídeo digitalizadas tem sido considerado o método 

mais correto para medição da flexibilidade em desportistas, dado que permite 

determinar, com bastante rigor, os graus de amplitude de diferentes 

articulações durante a execução de gestos técnicos específicos (Hubley-Kozey 

1990). A utilização deste método implica, contudo, a observância de alguns 

princípios para garantir o rigor na observação (Lebre, 1993). 

Lisistkaya (1985) indica dois testes específicos da GR para a avaliação da 

flexibilidade utilizando gestos da modalidade. Num dos testes indicados é 

medida a amplitude de extensão do tronco medindo a distância entre as mãos 

e os pés na realização da ponte, no outro é medido o ângulo de afastamento 

das coxas durante simulação de um salto de afastamento antero-posterior. 

Um treinador pode avaliar o nível de flexibilidade com base na amplitude dos 

movimentos, medido o ângulo de afastamento entre os membros. Na prática, 

vários testes podem ser usados para definir o nível de flexibilidade nas 

articulações. Jastrjembskaia & Titov (1998) propõem testes para a avaliação do 

grau de flexibilidade das ginastas: 

 

1. Flexibilidade dos ombros – rotação dos ombros com um bastão; 

2. Extensão do tronco – ponte; 

3. Flexibilidade da parte inferior das costas, quadris e isquiotibiais – 

senta e alcança; 

4. Flexibilidade da anca - espargata; 
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Apenas a ponte e a espargata são elementos específicos da GR. 

No estudo realizado por Lebre (1993) a flexibilidade foi estudada somente ao 

nível da articulação coxo-femural, tendo sido avaliada a amplitude passiva e 

ativa. Como forma de avaliar a amplitude passiva, as ginastas realizaram um 

afastamento passivo com o pé da frente em apoio num banco sueco (espargata 

com altura); para a amplitude ativa foi filmado um salto antero-posterior. 

O último teste realizado para avaliar a amplitude do afastamento de um MI foi 

através da medição do ângulo de afastamento dos MI durante a realização da 

bandeira. 

Em todos os testes o membro avaliado era o da preferência da ginasta. 

FIG (2010), desenvolveu uma bateria de teste para avaliar as capacidades 

físicas das ginastas. Como forma de avaliar a flexibilidade foram selecionados 

os seguintes testes: Flexão do tronco à frente; Elevação do membro inferior 

com ajuda (frente, lado e trás); Elevação do tronco;Flexão dorsal da posição de 

pé.  
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III. OBJETIVOS E HIPÓTESES 

  

Objetivos Gerais: 

 

- Avaliar o nível de flexibilidade e força das ginastas Portuguesas de GR; 

 

-Encontrar as variáveis de flexibilidade e força, que permitam distinguir o 

nível de rendimento das ginastas; 

 

 

 

Objetivos específicos: 

 

- Analisar e comparar o nível de flexibilidade das ginastas de acordo com 

o escalão etário. 

 

- Analisar e comparar o nível de força das ginastas de acordo com o 

escalão etário. 

 

- Comparar os níveis de flexibilidade e força entre o MI dominante e não 

dominante das ginastas portuguesas da 1ª divisão. 

 

- Analisar e comparar os níveis de flexibilidade e força entre as ginastas 

dos Clubes com as ginastas da Equipa Nacional. 

 

 

De acordo com os objetivos estabelecidos definimos as seguintes 

hipóteses: 

 

- H1: As ginastas têm nível mais elevado de flexibilidade e força no 

membro dominante quando comparado com o membro não dominante;  
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- H2: O nível de flexibilidade e força aumenta consoante a subida de 

escalão; 

 

- H3: As ginastas com nível de flexibilidade ativa mais elevado são as que 

apresentam maiores níveis de força;    

 

- H4: As ginastas pertencentes à equipa nacional têm níveis de 

flexibilidade e força maiores do que as ginastas dos clubes. 
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IV. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Descrição e caracterização da amostra 

 

A amostra é constituída por 67 atletas, sendo que 12 pertencem à Equipa 

Nacional de Juniores e Seniores e as restantes 55 atletas, são dos escalões de 

esperanças, Juvenis, Juniores e Seniores e representam os vários clubes 

pertencentes às Associações de Ginástica do Algarve, Coimbra, Lisboa, Norte 

e Setúbal. (quadro 3.1) 

 

Quadro 1 - Caracterização da amostra. 

 
Nome 
Clube 

Escalão Equipa  
Nacional 

Clube Total de Atletas 

Esp Juv Jun Sen    

AAE 1 2 2 0 0 2 5 

BFC 5 2 4 0 0 4 11 

CNM 0 1 6 0 2 4 7 

CRP 0 0 1 0 1 0 1 

GCP 1 1 10 1 1 10 13 

GCST 4 0 0 2 0 2 6 

GDE 0 0 0 1 1 0 1 

GDEMARP 1 1 4 0 1 4 6 

LGC 0 0 3 0 3 3 3 

SAD 4 5 2 0 0 2 11 

SFUAP 0 0 3 0 3 0 3 

Total 16 12 35 4 12 31 67 

 

A amostra é composta por ginastas que competem nos Campeonatos 

Regionais e/ou Nacionais nos escalões de Esperança, Juvenil, Júnior e Sénior. 

O Critério “nível competitivo” (Equipa Nacional e Clube) foi determinado tendo 

em conta que apenas fazem parte do grupo Equipa Nacional as ginastas da 

Seleção Nacional que participaram no Torneio Internacional de Portimão e na 

Taça do Mundo de Portimão e fazem parte do grupo Clube as ginastas juniores 

e seniores não selecionadas para a Seleção Nacional. A amostra das ginastas 

foi reunida através da cooperação com os treinadores dos clubes envolvidos e 

das respetivas ginastas. Procurou-se sobretudo escolher as ginastas que 
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teriam maior interesse e disponibilidade em participar no estudo. A participação 

neste projeto implicava a minha deslocação ao clube para realizar a bateria de 

testes. 

 

4.1.2. Variáveis Funcionais 

 
Com o objetivo de caracterizar a amostra quanto ao seu nível de desempenho, 

realizamos um conjunto de testes físicos que passamos a referir: 

 
 

TESTE 01: Segurar MI à frente 

Objetivo: Medir a amplitude passiva da articulação da anca num movimento de 

elevação anterior do membro inferior. 

Posição: Em pé, com uma mão na parede ou noutro suporte. 

Equipamento: Tabela dos 5 pontos. 

Ação: Segurar com uma mão o MI à frente na máxima amplitude. 

Medição: Ângulo máximo entre os dois MI (Realizar com os dois M.I.).  

 

Figura 1 – Elevação anterior do membro inferior com ajuda. 

 
 

 

TESTE 02: Segurar MI ao lado 

Objetivo: Medir a amplitude passiva da articulação da anca num movimento de 

elevação ao lado do membro inferior. 

Posição: Em pé, com uma mão na parede ou noutro suporte.  

Equipamento: Tabela dos 5 pontos. 

Ação: Segurar com uma mão o MI ao lado na máxima amplitude. 
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Medição: Ângulo máximo entre os dois MI (Realizar com os dois M.I.). 

 
Figura 2 – Elevação ao lado do membro inferior com ajuda. 

 
 

TESTE 03: Manutenção do MI à frente 

Objetivo: Medir a amplitude ativa da articulação da anca num movimento de 

elevação anterior do MI. 

Posição: Em pé, com uma mão na parede ou noutro suporte.  

Equipamento: Tabela dos 5 pontos. 

Ação: Elevar com uma mão o MI à frente na máxima amplitude; Largar e 

manter o MI durante 8 segundos. 

Medição: Ângulo máximo entre os dois MI (Realizar com os dois MI). 

 

Figura 3 – Elevação anterior do membro inferior sem ajuda.  

 
   
 

TESTE 04: Manutenção do MI ao lado 

Objetivo: Medir a amplitude ativa da articulação da anca num movimento de 

elevação ao lado do MI. 

Posição: Em pé, com uma mão na parede ou noutro suporte.  

Equipamento: Tabela dos 5 pontos. 
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Ação: Elevar com uma mão o MI ao lado na máxima amplitude; Largar e 

manter o MI durante 8 segundos. 

Medição: Ângulo máximo entre os dois MI (Realizar com os dois MI). 

 
Figura 4 – Elevação ao lado do membro inferior sem ajuda. 

 
 

 

TESTE 05: Manutenção do M.I. atrás (Posição Penche) 

Objetivo: Medir a amplitude ativa da articulação da anca num movimento de 

elevação posterior do MI com inclinação do tronco à fente. 

Posição: Mãos no solo elevar o MI atrás (penche). 

Equipamento: Tabela dos 5 pontos. 

Ação: Elevar o MI atrás. Manter na máxima amplitude durante 8 segundos. 

Medição: Ângulo máximo entre os dois MI (Realizar com os dois MI). 

 

Figura 5 – Elevação posterior do membro inferior sem ajuda. 
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TESTE 06: Flexão do tronco à frente 

Figura 6 – Flexão do tronco  

Objetivo: Medir a amplitude da articulação da anca na 

flexão do tronco. 

Equipamento: Tabela dos 5 pontos 

Posição: Sentada no chão com os MI estendidos e mãos 

atrás da cabeça. 

Ação: Flexão do tronco a frente até à máxima amplitude. 

Medição: Proximidade do tronco aos MI. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
TESTE 07: Elevação do tronco 

Figura 7 – Elevação do tronco 

 

Objetivo: Medir a amplitude da extensãp da coluna 

.Equipamento: Tabela dos 5 pontos.    

Posição: Deitada decubito ventral, MI estendidos e 

mãos atrás da cabeça. 

Ação: Elevação do tronco para cima com máxima 

amplitude. 

Medição: Máxima extensão da coluna  
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TESTE 08: Battemans à frente  

Objetivo: avaliar a força do MI 

Equipamento: Cronometro  

Posição: Deitada decubito dorsal e MI estendidos 

Ação: Elevar e baixar o MI à frente até à máxima amplitude (no mínimo 

posição vertical) tantas vezes quanto possível 

Medição: Máximo de repetições em 60 segundos (Realizar com os dois MI). 

 

Figura 8 – Battemans à frente 

 
 
 
TESTE 09: Battemans atrás 

Objetivo: avaliar a força do MI 

Equipamento: Cronometro  

Posição: Deitada decubito ventral MI estendidos. 

Ação: Levantar MI atrás até à máxima amplitude (no mínimo tirar a coxa do 

solo) tantas vezes quanto possível. 

Medição: Máximo de repetições em 60 segundos (Realizar com os dois MI). 

 

Figura 9 – Battemans atrás 

 
 

TESTE 10: Abdominais 

Objetivo: Medir a força abdominal. 

Equipamento: Cronometro. 



Materiais e métodos 
_______________________________________________________________ 

 
 

27 

Posição: Deitada decubito ventral, braços estendidos ao longo do corpo, 

palmas das mãos no solo e joelhos fletidos (90º). 

Ação: Elevar o tronco mantendo as maos em contacto com o solo e os MS em 

extensão até as mãos tocarem os calcanhares. Retorno à posição inicial – 

repetir 

Medição: Máximo de repetições em 60 segundos. 

 

Figura 10 - Abdominal 

 

 
 
 
TESTE 11: Saltos a corda 

Objetivo: Avaliar a força dos MI específica da GR.. 

Equipamento: Cronometro e corda. 

Ação: Saltitares simples com MI estendidos passando a corda a cada saltitar. 

Medição: Máximo de repetições em 60 segundos. 

 

TESTE 12: Saltos no Ergojump – Corça e Cossaco 

Objetivo: Medir a capacidade de salto – força explosiva. Saltos específicos da 

GR (Corça e Cossaco). 

Equipamento: Ergojump. 

Medição: O aparelho indica a altura do salto em centímetros (cm). 

Salto 1 – Corça 

Ação: Em cima do tapete, realiza-se o salto Corsa com chamada a pés juntos.  

Salto 2 – Cossaco 

Ação: Inicio fora do tapete,  com chamada a um pé para cima do tapete realiza 

o salto cossaco (a ginasta escolhe o MI de preferência para saltar). 

4.1.3. Instrumentos utilizados 
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Para a recolha de dados foram utilizados os seguintes instrumentos: 

- Cronometro; 

- Corda; 

- Para a realização dos testes de Força Explosiva dos membros inferiores foi 

utilizado o “Ergojump”; 

- Todos os testes realizados pelas ginastas foram gravados numa máquina de 

filmar Sonny e os vídeos foram analisados posteriormente por duas treinadoras 

e juízes nacionais. 

 

4.1.4 Procedimentos estatísticos 

 
Para a análise de resultados procedeu-se à organização de uma base de 

dados utilizando o software informático Excel e o SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences), versão 17.00 para o Windows. 

O software SPSS 17.00 foi utilizado na análise exploratória de dados, através, 

nomeadamente, de estatística descritiva univariada e bivariada e através de 

estatística inferencial. Na estatística descritiva, recorreu-se ainda a medidas de 

distribuição (desvio padrão) e de tendência central (média). 

No caso da estatística inferencial, foram sempre verificados os pressupostos 

para a sua aplicabilidade. Assim, optou-se pelo recurso de testes paramétricos 

(teste t para amostras independentes e one-way anova) e nos casos onde tais 

pressupostos não estavam reunidos, como é o caso da normalidade das 

distribuições dado tratar-se de amostras com nº inferiores a 30, (avaliada 

através do teste Kolmogorov-Smirnov ou do Shapiro-Wilk), recorreu-se aos 

testes não paramétricos equivalentes (teste U de Mann-Whitney e Kruskall-

Wallis). 

O nível de significância dos testes utilizados foi de 5% (0,05).  

Para além destes procedimentos foram ainda estabelecidos os coeficientes de 

correlação entre as variáveis em estudo dentro da totalidade da amostra. 
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V. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1. Estudo comparativo da flexibilidade passiva e ativa das ginastas 

 
Os atletas foram avaliados no seu desempenho relativamente à flexibilidade 

passiva (FP) e flexibilidade ativa (FA) dos membros inferiores (MI) e do tronco 

(Tr.) (quadro 2). 

 

 

Quadro 2 - Comparação dos valores médios e respetivo desvio padrão obtidos nos teste de 

flexibilidade das ginastas  da totalidade da amostra. 

 
 

 
MID 

 
MIND 

FPF  
 

2,77±0,71* 1,98±0,83 

FPL 
 

3,27±0,71* 
 

2,68±0,74 

FAF 
 

3,22±0,69* 
 

2,16±1,08 

FAL 
 

3,12±0,75* 
 

2,04±1,15 

FAT 
 

3,09±0,79* 
 

2,15±0,82 

 
ETr. 

 
2,90±0,92 

 

 
FTr.F 

 
3,59±0,66 

*- diferenças estatisticamente significativas entre MID e MIND 

 

Podemos constatar, através do quadro 2, que em todos os testes efetuados, a 

média de flexibilidade do MID (membro inferior dominante) foi superior à do 

MIND (membro inferior não dominante). Verificamos também que o teste em 

que as ginastas apresentaram um maior nível de flexibilidade foi na FPL 

(flexibilidade passiva lateral), do MID e na FTr.F (flexão do tronco à frente). Por 

outro lado, o teste em que as ginastas apresentaram menor nível de 

flexibilidade foi no teste da FPF (flexibilidade passiva frontal) do MIND. Quando 

comparado o MID com o MIND as diferença apresentadas para todos os testes 

foram significativas, para um valor de p ≤ 0,05.  

Estes resultados podem ser explicados pelo facto de, no treino dos movimentos 

específicos, as ginastas repetirem o gesto motor pelo seu lado dominante, à 
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procura de melhores resultados, o que acaba por caracterizar uma prática 

unilateral, em que podem ocorrer desequilíbrios musculares (Silva et al., 2008).  

 

 

5.1.1. Estudo comparativo da flexibilidade passiva e ativa das ginastas de 

acordo com o escalão 

 

Os atletas foram avaliados no seu desempenho relativamente à flexibilidade 

passiva (FP) e flexibilidade ativa (FA) dos membros inferiores (MI) e do tronco 

(Tr.), por escalão (quadro 3). 

 

 

Quadro 3 - Comparação dos valores médios e desvio padrão obtidos nos testes de flexibilidade 

(Flex.) das ginastas, por escalão. 

 

N=66 

 
ESP 

 
JUV 

 
JUN 

 
SEN 

 
MID 

 
MIND 

 
MID 

 
MIND 

 
MID 

 
MIND 

 
MID 

 
MIND 

 
FPF  

 
2,51±0,6* 

 
1,86±0,7 

 
2,66±0,7* 

 
1,79±0,7 

 
2,93±0,7* 

 
2,11±0,9 

 
3,54±0,6 

 
3,00±0,0 

 
FPL 

 
3,16±0,7* 

 
2,33±0,6 

 
3,04±0,9* 

 
1,32±0,5 

 
3,42±0,6* 

 
2,96±0,7 

 
4,00±0,0 

 
4,00±0,0 

 
FAF 

 
2,88±0,5* 

 
1,91±0,8 

 
3,37±0,9* 

 
2,32±1,2 

 
3,39±0,8* 

 
2,27±1,2 

 
4,00±0,0 

 
2,53±1,0 

 
FAL 

 
2,84±0,8* 

 
1,61±0,6 

 
3,07±0,7* 

 
2,16±1,3 

 
3,37±0,7* 

 
2,21±1,3 

 
3,53±0,6 

 
2,85±0,5 

 
FAT 

 
2,53±0,6* 

 
1,82±0,7 

 
2,98±0,7* 

 
1,97±0,8 

 
3,34±0,8* 

 
2,43±0,8 

 
4,00±0,0 

 
2,85±0,5 

 
ETr. 

 
2,89±1,2 

 
2,73±0,8 

 
3,08±0,8 

 
3,53±1,0 

 
FTr.F 

 
3,22±0,5 

 
3,63±0,7 

 
3,81±0,5 

 
3,43±1,5 

*- diferenças estatisticamente significativas entre MID e MIND 

 

Através do quadro 3, podemos observar que em todos os testes os valores 

médios obtidos nos testes de flexibilidade do MID foi aumentando consoante a 

subida de escalão. Relativamente aos testes de flexibilidade do MIND também 

se registou um aumento em praticamente todos os escalões, com exceção do 

teste FPL (flexibilidade passiva lateral) no escalão de juvenil e o teste FTr.F no 

escalão de seniores.    
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Constatamos ainda que apenas as ginastas seniores apresentaram o valor 

máximo de flexibilidade em quatro dos testes efetuados, sendo eles a FPL do 

MID e MIND (flexibilidade passiva lateral do membro inferior dominante e não 

dominante), e na FAF e FAT do MID (flexibilidade ativa à frente e flexibilidade 

ativa trás do membro inferior dominante).   

Os resultados obtidos estão de acordo com os obtidos por Soares (1981), em 

que as ginastas dos escalões etários mais elevados apresentaram maiores 

níveis de flexibilidade. Este aumento poderá ser explicado pelo facto destas 

ginastas efetuarem um programa de treino específico há mais tempo que lhes 

permite desenvolver esta capacidade. Uma vez que, independentemente do 

nível de flexibilidade inicial, este pode ser aumentado com a utilização dos 

métodos de treino adequados (Achqur, 2004). 

Através da observação da figura 11 podemos comparar as diferenças entre os 

níveis de flexibilidade passiva (FP) dos diferentes escalões. 

 

 

Figura 11 - Comparação da FPF do MID e MIND (1) e da FPL do MID e MIND (2), por 

escalões. 

                   1               2 

   

 

Através da observação do gráfico 1 da figura 11, constatamos que em todos os 

escalões se verificaram diferenças no teste FPF entre o MID e MIND. De referir 

ainda que nos escalões de esperanças, juvenis e juniores essas diferenças 



Apresentação e discussão dos resultados 

 

 
 

32 

foram significativas (p ≤ 0,05). Apenas nas ginastas seniores, embora se 

observe uma melhor performance da flexibilidade do MID em relação MIND, 

essas diferenças não tiveram significado estatístico. 

Pela observação do gráfico 2, verificamos que a FPL nos escalões de 

esperanças, juvenis e juniores, foi superior no MID, comparativamente com o 

MIND. Essas diferenças foram significativas. No que diz respeito ao escalão 

sénior verificamos que as ginastas avaliadas se apresentaram no mesmo nível 

de flexibilidade, quer no MID quer do MIND. De referir ainda que esse mesmo 

nível foi o nível 4, máximo de flexibilidade.   

Estes resultados poderão ser explicados, provavelmente, pelo facto das 

ginastas se encontrarem no período competitivo. Durante este período da 

época realizam-se muitas rotinas nas sessões de treino e as ginastas 

executam várias vezes os elementos que compõem o seu esquema para 

melhorar a sua execução, podendo levar a um negligenciação do MIND, não 

existindo um treino bilateral dos membros inferiores.  

Outra razão poderá ser o facto das sessões de treino serem, em muitos clubes, 

reduzidas e as treinadoras, provalvelmente não elaborarem um plano de treino 

em que o número de repetições dos elementos seja o mesmo para ambos os 

membros. A GR é um desporto que visa atingir a perfeição de execução dos 

elementos (Lisitskaya, 1985) e é na realização das suas rotinas perante um juri 

que as ginastas demonstram a qualidade da execução dos elementos que 

compoem a sua rotina, de tal forma que possivelmente as treinadoras como 

forma de maximizar o reduzido tempo de treino descuidem um pouco o 

trabalho de lateralidade do MI. Aliando-se ainda provavelmente o facto de as 

treinadoras verem a necessidade de “rodar os esquemas” o maior número de 

vezes possível e poderem nestas ocasiões negligenciar o treino da flexibilidade 

de ambos os membros. 

Os resultados obtidos nas ginastas seniores poderão, talvez, ser explicados 

pelo facto das ginastas neste escalão etário não utilizarem tantos elementos 

corporais de flexibilidade passiva nas suas rotinas e assim as diferenças 

apresentadas entre os MID e MIND não serem tão significativas. De relembrar 

ainda que as ginastas seniores presentes no nosso estudo foram apenas 
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quatro, sendo que duas delas são de elevado nível competitivo, ou seja, 

pertencem à equipa nacional.   

Através da observação da figura 12 podemos comparar as diferenças entre os 

níveis de flexibilidade ativa (FP) dos diferentes escalões. 

 

 

Figura 12 - Comparação dos valores obtidos nos testes de  FAF do MID e MIND (1), da FAL do 

MID e MIND (2) e FAT do MID e MIND (3), tendo em consideração os escalões das ginastas da 

amostra. 

      1                                     2                                      3 

  

 

Relativamente à FA (flexibilidade ativa) verificaram-se diferenças significativas 

em todos os escalões e para todos os testes, quando foi comparado o MID com 

o MIND. Ao analisarmos os três gráficos da figura 12, constatamos que, em 

todos os testes, as ginastas do escalão de esperança foram as que 

apresentaram níveis de flexibilidade ativa menores, e as ginastas seniores 

foram as que apresentaram maior nível de flexibilidade ativa, atingindo mesmo 

o nível 4 (máximo) nos testes de FAF e FAT do MID. 

Parece-nos possível explicar os valores obtidos nestes testes pelo facto destes 

terem sido realizados durante o período competitivo e com o aumento do 

número de rotinas e de repetições dos elementos que constituem essa rotina, 

as ginastas realizarem muitas vezes os elementos apenas com o seu membro 

dominante. Possivelmente se a recolha dos testes fosse realizada noutra altura 
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da época, como por exemplo na pré-época, os resultados poderiam ser 

diferentes.  

O facto das ginastas esperanças apresentarem os níveis mais baixos de 

flexibilidade e as seniores os mais altos, poderão ser explicados pelo programa 

de treino das ginastas e pelos diferentes elementos de dificuldade utilizados 

nas rotinas destas. Segundo Llobet (1998) o número de sessões de treino e a 

sua duração é diferente para as ginastas das diferentes idades. As ginastas 

mais novas têm menos sessões de treino semanais e de menor duração, o que 

poderá ser uma explicação para as diferenças relativamente ao nível de 

flexibilidade. Também a escolha das dificuldades corporais para a composição 

da rotina podem explicar as diferenças do nível de flexibilidade entre as 

ginastas mais novas e as mais velhas. Quando comparado o valor de uma 

dificuldade corporal de grande amplitude executada com ajuda externa, ou 

seja, com ajuda da mão (flexibilidade passiva), com a mesma dificuldade 

corporal mas sem ajuda externa (flexibilidade ativa) o valor da dificuldade 

aumenta (FIG, 2009). E uma vez que as ginastas esperanças têm como 

limitação no código nacional adaptado o máximo de 5,00 pontos no total de D1, 

é natural que as ginastas do escalão de seniores como o código lhes permite e 

têm como objetivo atingir os 10,00 pontos em D1, tenham os elementos mais 

valiosos nas suas rotinas e possivelmente mais elementos em que a 

flexibilidade ativa está presente. 

Na figura 13 estão representadas as diferenças registadas entre a ETr. 

(elevação do tronco) e a FTr.F (flexão do tronco à frente), de acordo com o 

escalão etário. 
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Figura 13 - Comparação dos valores médios obtidos para os testes da ETr. e da FTr.F, por 

escalões 

 

Ao analisarmos a figura 13, verificamos que relativamente ao teste de ETr. 

(elevação do tronco), as ginastas que apresentaram menor nível de 

flexibilidade foram as do escalão de esperança e juvenil e maior nível de 

flexibilidade as ginastas seniores. 

Relativamente ao teste de FTr.F (flexão do tronco à frente), as ginastas que 

apresentaram níveis menores de flexibilidade foram as ginastas esperanças e 

seniores, por outro lado, as que registaram maior nível de flexibilidade foram as 

do escalão de júnior. Importante referir que neste teste as ginastas dos quatro 

escalões apresentaram um índice médio de flexibilidade acima do nível três. 

Observamos ainda que nos escalões de esperança, juvenil e júnior forma 

registados maiores níveis de flexibilidade na ETr. do que na FTr.F, e que no 

escalão sénior esta situação se inverte. 

A flexibilidade das ariculações coluna vertebral é de extrema importância nas 

praticantes de GR (Lisitskaya,1995) pois com a utilização cada vez maior do 

grupo das flexibilidades com flexão do tronco no solo nos esquemas das 

ginastas (Salvador, 2009), é natural que a treinadoras de GR orientem as 

sessões de treino nesse sentido. Possivelmente na seleção das atletas para 

serem praticantes de GR de 1ª divisão, a flexibilidade do tronco seja uma das 

condições exigidas pelas treinadoras.  
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5.1.2. Estudo comparativo da flexibilidade passiva e ativa das ginastas de 

acordo com o nível competitivo 

 

Os atletas foram avaliados no seu desempenho relativamente à flexibilidade 

passiva e ativa dos MI e Tr. de acordo com o nível competitivo (quadro 4). 

 

 

Quadro 4 - Comparação dos valores médios e respetivo desvio padrão registados nos testes de 
flexibilidade das ginastas, por nível competitivo. 

  
Clube 

 
Equipa Nacional 

  
MID 

 
MIND 

 
MID 

 
MIND 

 
FP. F.  

 
2,7±0,7 

 
1,9±0,8 

 
3,9±0,3 

 
3,3±0,3 

 
FP.L. 

 
3,1±0,6 

 
2,5±0,6 

 
4,0±0,0 

 
3,8±0,3 

 
FA.F 

 
3,1±0,7 

 
2,0±1,0 

 
4,0±0,0 

 
3,2±0,4 

 
FA. L. 

 
3,0±0,7 

 
1,9±1,1 

 
3,9±0,3 

 
3,3±0,4 

 
FA.T 

 
2,9±0,6 

 
1,9±0,8 

 
4,0±0,0 

 
3,0±0,6 

 
ETr. 

 
2,8±0,8 

 
3,8±0,4 

 
FTr.F 

 
3,5±0,5 

 
4,0±0,0 

 

 

Através do quadro 4, pudemos observar que relativamente à FPF (flexibilidade 

passiva frontal), tanto as ginastas dos clubes como as ginastas da equipa 

nacional, apresentaram maior nível de flexibilidade no MID do que no MIND. 

Constatamos também, o mesmo no que diz respeito à FPL (flexibilidade 

passiva lateral), ou seja, todas as ginastas apresentaram maior nível de 

flexibilidade no MID do que no MIND. 

Verificamos ainda que, as ginastas da equipa nacional apresentaram maior 

nível de FPF e FPL, quer para o MID, quer para MIND, comparativamente com 

as ginastas do clube.  

Sendo a flexibilidade uma das características fundamentais para a prática de 

GR de alto nível competitivo (Laffranchi, 2001) e para a execução dos 
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elementos corporais de grande amplitude (Mello et al, 2006) é natural que os 

níveis de flexibilidade passiva, quer para o MID, quer para o MIND, sejam 

maiores nas ginastas pertencentes à Equipa Nacional. 

Pela observação do quadro(nº), constatamos também, que o MID registou 

maior nível de amplitude passiva e ativa do que o MIND, independentemente 

de serem ginastas dos clubes ou pertencentes à equipa nacional. Verificamos 

ainda que relativamente à FAF, FAL ou FAT (flexibilidade ativa frontal, lateral 

ou atrás), as ginastas pertencentes à equipa nacional apresentaram maior 

flexibilidade do que as ginastas dos clubes, tanto para o MID, como para o 

MIND. Estes resultados estão de acordo com os resultados obtidos por Hume 

et al (1993), em que os valores mais elevados de flexibilidade foram obtidos 

nas ginastas de melhor nível de desempenho.  

Verificamos que relativamente à ETr. (elevação do tronco) as ginastas do clube 

apresentam índices mais baixos de flexibilidade do que as ginastas que 

pertencia à equipa nacional. Também no teste de FTr.F (flexão do tronco à 

frente), constatamos valores mais baixos para a flexibilidade nas ginastas 

pertencentes aos clubes. 

Pela observação do quadro seguinte (quadro 5) podemos verificar o significado 

estatística das diferenças existentes entre os resultados dos testes obtidos das 

ginastas pertencentes ao clube e pelas ginastas da equipa nacional.  
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Quadro 5 - Valor de p das diferenças entre as ginastas do Clube e da Equipa Nacional, nos 

testes de flexibilidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* - valores com significado estatístico) 

 

Assim verificamos que, além das ginastas pertencentes a equipa nacional 

terem registado maiores níveis de flexibilidade comparativamente com as 

ginastas dos clubes (quadro 4), essas diferenças foram  significativas com 

exceção do teste da FTr.F. (quadro 5). 

Também Lebre (1993) encontrou diferenças significativas quando comparou a 

flexibilidade das ginastas de nível internacional com as ginastas nacionais. 

Estas últimas ginastas apresentavam menores níveis de flexibilidade 

principalmente na flexibilidade ativa. 

Estas diferenças sugerem que a um melhor nível técnico corresponde uma 

melhor flexibilidade. 

Relativamente à FTr.F em ambos os grupos de ginastas os valores médios 

obtidos foi elevado, tendo sido, para as ginastas pertencentes aos clubes, de 

3,5, e para as da equipa nacional, de 4,0 (quadro 4). Embora as ginastas do 

  
  

 
 

Clube – Equipa Nacional    

 
FPF  MD 0,00* 

 
FPF  MND 0,00* 

 
FPL  MD 0,01* 

 
FPL  MND 0,00* 

 
FAF  MD 0,00* 

 
FAF  MND 0,01* 

 
FAL  MD 0,00* 

 
FAL  MND 0,00* 

 
 FAT  MD 0,00* 

 
FAT  MND 0,05* 

 
ETr.  0,01* 

 
FTr.F 0,25 
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grupo equipa nacional apresentassem índices de flexibilidade mais elevados, 

verificamos, através do quadro 5.4, que essas diferenças não foram 

significativas. Estes resultados podem levar-nos a pensar que, 

independentemente do nível competitivo das ginastas, a flexibilidade do tronco 

à frente é uma característica das praticantes de GR. 

 

 

5.2. Estudo comparativo da força das ginastas 

 

As ginastas foram avaliadas no seu desempenho relativamente à força dos MI 

e força abdominal (quadro 6). 

 

 
Quadro 6 - Comparação dos valores médios e respetivos desvios padrão da força das ginastas 

da totalidade da amostra.  

 
 

 
MID 

 
MIND 

 
BF 

 
46,53±5,2 43,96±4,8 

 
BT 

 
64,34±4,1 

 
43,43±3,4 

 
ABD 

 
21,31±5,7 

 
Saltitares 

 
108,16±18,1 

 
Salto cossaco (cm) 

 
42,24±4,7 

 
Salto corça (cm) 

 
44,31±4,4 

 

 

Podemos constatar, através da observação do quadro 6, que quando foram 

comparados o MID com o MIND, no teste BF e BT, o MID apresentou melhores 

resultados, embora apenas no teste BT tivessem existido diferenças 

significativas entre o MID e MIND. 

O melhor desempenho na realização dos testes por parte do MID levou-nos a 

pensar que, possivelmente a frequente utilização de alguns elementos nas 

rotinas das ginastas com preferência sobre um lado, induzem a um aumento da 
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força no MID. Provalvelmente também existirão aspetos dos programas de 

treino adotados pelas treinadoras que nos expliquem estes resultados. 

Para Caine et al (1996) a prática contínua e excessiva de um determinado 

elemento/skill durante uma sessão de treino parece estar implícito na 

ocorrência de lesões e num estudo realizado por Rego et al (2007) a maior 

incidência de lesões nas praticantes de GR é nos MI. Segundo o autor uma 

possível explicação é devido à utilização de elementos de grande amplitude 

dos MI e a grande quantidade de saltos específicos da GR que se realizam em 

cada sessão de treino. Uma outra explicação poderá ser a utilização de um 

membro inferior em detrimento do outro. Assim pensamos que possivelmente 

poderiamos tentar minorar esta tendência de lesões nos MI e adotar os 

programas de treino mais eficientes de maneira a diminuir as consequências de 

uma possível abusiva utilização do MID. Tal como defende Lafranchi (2001) a 

utilização de forma equivalente dos membros na execução dos exercícios que 

compõem o treino, ou seja, a escolha de um programa de treino baseado em 

princípios científicos e adequado à especificidade da modalidade, é essencial 

para o rendimento da ginasta além de que a utilização de metodologias 

adequadas por partes das treinadoras, é uma condição essencial para diminuir 

o risco de lesão das ginastas e lhes proporcionar a possibilidade da obtenção 

de um alto nível desportivo. Tal como já referimos na análise dos resultados 

obtidos na flexibilidade, também na força pensamos que o facto da recolha dos 

dados ter sido efetuada no periodo competitivo poderá ser uma das 

explicações para as diferenças encontradas entre o MID e MIND. Major (1996) 

revela até algumas preocupações contra o declínio dos níveis de força durante 

a fase de competição. 

Nos dois testes realizados para medir a capacidade de salto das ginastas 

(saltos específicos da GR), observamos que no salto cossaco as ginastas 

apresentaram uma média de 42,2 cm, e para o salto corça uma média de 44,3 

cm. Embora se observe uma melhor performance na realização do salto em 

que a chamada é realizada a dois pés (salto corça) comparativamente com o 

salto em que a chamada é a um pé (salto cossaco), essas diferenças não são 

significativas.  
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Num estudo levado a cabo por Rinaldi (2002) para testar a capacidade de salto 

das ginastas, estas realizaram um salto de impulsão com chamada a dois pés. 

O mesmo autor considerou importante desenvolver a força dos MI uma vez que 

a capacidade de salto é de elevada importância nas praticantes da modalidade 

de GR.   

 

 

5.2.1.  Estudo comparativo da força das ginastas de acordo com o escalão 

 

As ginastas foram avaliados no seu desempenho relativamente à força dos MI 

e força Abd, nos diferentes escalões (quadro 7). 

 

 

Quadro 7 - Comparação dos valores médios e respetivos desvio padrão da força das ginastas, 

por escalão.  

 

 

 
ESP 

 
JUV 

 
JUN 

 
SEN 

 
MID 

 
MIND 

 
MID 

 
MIND 

 
MID 

 
MIND 

 
MID 

 
MIND 

 
BF 

 
 

46,06±6,48 

 
 

44,32±6,06 

 
 

46,41±6,75* 

 
 

42,33±4,68 

 
 

46,55±3,87 

 
 

44,06±4,30 

 
 

49,00±3,46 

 
 

46,67±3,79 

 
BT 

 
 

65,24±5,03* 

 
 

59,61±4,81 

 
 

60,43±6,48 

 
 

57,13±5,30 

 
 

62,34±4,65 

 
 

58,46±5,18 

 
 

72,43±5,45* 

 
 

66,33±5,87 

 
ABD 

 
 

18,69±3,28 

 
 

21,25±6,28 

 
 

22,00±6,12 

 
 

28,00±2,65 

 
Saltitares 

 
 

102,06±20,03 

 
 

117,33±16,68 

 
 

105,36±15,06 

 
 

132,33±18,50 

Salto 
cossaco  

 
 

41,81±5,54 

 
 

45,33±4,96 

 
 

44,74±3,84 

 
 

48,25±3,20 

Salto 
corça  

 
 

40,00±4,74 

 
 

42,42±4,29 

 
 

42,64±3,66 

 
 

47,25±6,24 

*- diferenças estatisticamente significativas entre MID e MIND 

 

Através da análise do quadro 7, verificamos que em todos os testes realizados 

para testar a capacidade física força, as ginastas seniores foram as que 

apresentaram melhores níveis desta capacidade. No entanto não se observou 

um aumento desta capacidade com a subida de escalão, isto é, não se 

verificou nos testes realizados uma ligação entre o aumento da idade e do nível 

da força. Com exceção do teste Abd e salto corça em que há medida que as 
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ginastas sobem de escalão, aumentaram os valores médios obtidos nos 

referidos testes. Tal como se observou nos nossos resultados, no estudo 

realizado por Madureira (1996) também se verificaram variações ora maiores 

ora menores nos valores médios no número de repetições dos testes nos 

diferentes escalões, o que nos leva a pensar que o estado de maturação de 

cada ginasta (que não depende somente da idade), poderá ser uma explicação 

para a variação dos níveis de força apresentado nos diferentes escalões. Como 

seria de esperar as ginastas seniores foram as que apresentaram os valores 

médios no número de repetições mais elevados, pois pensamos que tal como 

no estudo realizado por Nunomoura et al (2009), se verificou que a duração 

das sessões de treino e a frequência semanal não é o mesmo para as ginastas 

dos diferentes escalões, o que provavelmente implicará diferenças nos níveis 

de força apresentados pelas ginastas. Assim Jemni et al. (2006), considera que 

as diferenças apresentadas na força estão relacionadas com a duração dos 

treinos. 

Para traçar um programa de treino específico e eficiente é importante identificar 

as características biológicas, fisiológicas e as capacidades motoras envolvidas 

na modalidade (Tricoli e Serrão, 2005), assim sendo, o programa de treino de 

força não deverá ser igual para as ginastas dos diferentes escalões. A 

treinadora deve determinar as necessidades de cada ginasta e desenrolar  uma 

planificação  o mais individualizada possível, e assim atender os casos 

particulares de cada ginasta que vai treinar (Llobet, 1998). 

Para comparar a diferenças entre o MID e MIND nos testes BF e BT podemos 

observar a figura 14 e verificar as diferenças entre o número médio de BF e BT 

(battemans à frente e atrás) dos diferentes escalões. 
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Figura 14 - Comparação do nº médio de BF do MID e MIND (1) e do nº médio de BT do MID e 

MIND (2), por escalões. 

                  1                                                        2 

      

 
 

Relativamente ao teste dos BF (battemans frontais) e através do gráfico 1 da 

figura 14, verificamos que em todos os escalões existiu uma melhor 

performance do MID em relação ao MIND. No entanto apenas as ginastas 

juvenis apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os dois 

membros. 

Ao observamos o gráfico relativo aos BT (gráfico 2), constatamos que em todos 

os escalões as ginastas realizaram um maior nº de battemans com o MID 

comparativamente com o MIND, para as ginastas esperanças e seniores essas 

diferenças foram significativas.  

Estas diferenças no nº de battemans realizados entre MID e MIND, sugerem 

maiores níveis de força no MID comparativamente com o MIND, o que 

provavelmente significa que as treinadoras independentemente do escalão 

etário a que as ginastas pertencem, tendem a incidir o trabalho de força sobre 

o membro que as ginastas executam os elementos de dificuldade corporal. 

Brown (2000) refere que défices bilaterais são indicadores de desequilíbrios 

musculares e poderão estar associados com elevado risco de lesão e 

alterações no desempenho desportivo.  
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Através da observação da figura 15 podemos comparar as diferenças 

existentes no nº médio de abdominais efetuados, de acordo com o escalão 

etário. 

 

Figura 15 - Comparação do nº médio de abdominais, por escalões. 

 
 

Através da observação da figura 15, verificamos que houve um aumento do nº 

médio de abdominais realizados conforme a idade das ginastas aumentou, 

assim as ginastas esperanças foram as que registaram pior resultado no teste 

abdominal e, por outro lado, as ginastas seniores foram as que apresentaram 

os melhores resultados neste teste de força abdominal. De salientar que não 

existiram diferenças estatisticamente significativas entre os escalões. 

A força abdominal deverá ser uma capacidade a ser trabalhada no treino de 

GR, pois é este tipo de força que permite a recuperação das grandes flexões 

do tronco (Ramos, 2006), que são elementos corporais cada vez mais 

utilizados pelas treinadoras na composição dos exercícios das ginastas 

nacionais (Salvador, 2009). Este aumento progressivo do nº de abdominais, 

consoante o aumento da idade, provalvelmente deve-se ao ênfase que as 

treinadoras dão ao trabalho da força abdominal, uma vez que este tipo de força 

permite prevenir lesões na coluna vertebral (Borenstein et al 1995) e recuperar 
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à posição inicial dos variadíssimos elementos existentes na GR com flexão do 

tronco.   

Através da observação da figura 16, podemos comparar as diferenças 

existentes no nº médio de saltitares efetuados, de acordo com o escalão etário. 

 

 

Figura 16 - Comparação do nº médio de saltitares, por escalões. 

 
 

Podemos verificar, através da análise da figura 16, que as ginastas que  

tiveram os melhores resultados foram as ginastas seniores, seguindo-se as 

juvenis e só depois juniores e esperanças. As diferenças entre escalões não 

têm significado estatístico. 

 O facto das ginastas esperanças apresentarem os piores resultados e as 

seniores os melhores está de acordo com o Llobet (1998) que refere que as 

melhorias das capacidades físicas, nomeadamente a força dos MI, apresenta 

uma importante melhoria com o aumento da idade.  

Parece-nos, no entanto, importante referir que na nossa opinião os resultados 

poderiam divergir, se tivessemos colocado algumas condicionantes na 

realização deste teste. Assim no que diz respeito aos saltitares, provavelmente 

deveríamos ter utilizado para as ginastas esperanças dois saltitares simples 

alternando com um duplo; para ginastas juvenis dois saltitares duplos 
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alternando com um simples; para as juniores e seniores dois duplos alternando 

com um simples com deslocamento, tal como foi utilizado na bateria de testes 

da FIG (2010) e assim, há medida que as ginastas subissem de escalão, o 

nível de exigência do teste também seria mais elevado.   

Para verificarmos as diferenças na capacidade de salto de dificuldade, 

específicos da GR, nas ginastas dos diferentes escalões, podemos observar a 

figura que se segue (figura17). 

 

 

Figura 17 - Comparação dos valores médios de capacidade de salto, nos saltos de dificuldade 

corça e cossaco, por escalões. 

 
 

Constatamos, através do quadro 17, que todas as ginastas, 

independentemente do escalão, obtiveram melhores resultados quando 

realizaram o salto corça, do que quando realizaram o salto cossaco. 

Verificamos ainda que as ginastas seniores foram as que apresentaram melhor 

capacidade de salto, nos dois testes realizados. Por outro lado as atletas com 

menor capacidade de salto foram as ginastas mais novas, ou seja, as 

esperanças.  
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As ginastas seniores apresentaram maior capacidade de salto, provavelmente 

por possuírem maiores níveis de força do MI. Segundo Lisitskaja (1995) a 

capacidade de salto é, logo a seguir à flexibilidade ativa, a capacidade mais 

relevante e indespensável para as ginastas atingirem um bom desempenho 

nas competições, e tal como os resultados sugerem, as treinadoras adotaram 

programas e métodos de treino que visam desenvolver e melhorar esta 

capacidade. 

Segundo Ozmun (2003), a idade com que se inicia o treino na GR é por volta 

dos 6-7 anos de idade, tendo portanto as ginastas seniores acesso a um 

programa de treino de capacidade de salto e de força do MI há mais anos do 

que as ginastas esperanças. Segundo Llobet (1998) a capacidade física força, 

quando trabalhada, tem uma tendência evolutiva desde a infância (9-10anos), 

até à adolescencia, e tal como demonstrou o nosso estudo as ginastas mais 

velhas têm níveis de força dos MI mais elevados do que as ginastas mais 

novas.  

Os resultados de um estudo apresentado por Seabra et al (2001) em atletas de 

futebol, indicaram que os melhores resultados no teste de força dos MI foram 

alcançados pelos atletas treinados, quando comparados com os atletas não 

treinados. Importante referir que no mesmo estudo foram também comparados 

os níveis de força dos atletas treinados de diferentes escalões, e tal como no 

nosso estudo registaram-se níveis de força menores nos atletas treinados 

infantis (os mais novos) quando comparados com os atletas treinados para o 

escalão de juvenis(os mais velhos). 

 

 

5.2.2. Estudo comparativo da força das ginastas de acordo com o nível 

competitivo 

 
Os atletas foram avaliados no seu desempenho relativamente aos níveis de 

força dos MI e força abdominal, de acordo com o nível competitivo (quadro 8). 
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Quadro 8 - Comparação da força das ginastas, por nível competitivo. 

  
Clube 

 
Equipa Nacional 

  
MID 

 
MIND 

 
MID 

 
MIND 

 
BF  

 
46,51±5,33 

 
43,88±4,95 

 
46,41±2,88 

 
44,40±3,85 

 
BT 

 
64,26±5,79 

 
58,40±5,45 

 
65,33±3,69 

 
62,18±4,10 

 
ADB 

 
21,09±5,70 

 
23,60±5,98 

 
Saltitares 

 
109,73±17,62 

 
124,00±18,78 

 
Salto cossaco  

 
42,12±4,95 

 
43,00±2,74 

 
Salto corça 

 
44,49±4,60 

 
45,44±3,64 

 
 

Através do quadro 8, podemos observar que relativamente aos BF, tanto as 

ginastas dos clubes como as ginastas da equipa nacional, realizaram mais 

battemans, ou seja, apresentam níveis mais elevados de força no MID do que 

no MIND. Constatamos, o mesmo no que diz respeito aos BT, ou seja, todas as 

ginastas apresentam melhores resultados no MID do que no MIND. 

Verificamos ainda que, as ginastas da equipa nacional apresentaram melhores 

resultados, nos testes dos BF e BT, quer para o MID, quer para MIND, 

comparativamente com as ginastas do clube.  

Para os testes dos abdominais, saltitares, salto cossaco e salto corça, 

verificamos em todos eles uma melhor performance das ginastas pertencentes 

à equipa nacional, apesar de em nenhum dos testes utilizados para testar a 

capacidade força, existirem diferenças estatisticamente significativas. 

A interpretação dos resultados do quadro nº 8 deve ser realizada atendendo 

que a amostra do grupo equipa nacional é reduzida e muito inferior ao grupo 

das ginastas do clube; equipa nacional: 12 ginastas; clube: 31 ginastas. O fato 

das ginastas da equipa nacional, ou seja de nível competitivo superior, 

apresentarem melhores resultados está de acordo com os resultados 

encontrados na literatura (Lebre, 1993). 
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No entanto parece-nos importante referir que os testes selecionados por nós 

para testar a capacidade força apresentaram algumas limitações na aplicação. 

Assim possivelmente se nos testes BF e BT apenas contabilizassemos os 

battemans que fossem executados corretamente e até uma amplitude de 90º, 

os resultados poderiam ser diferentes. De referir que uma ginasta que executa 

um batteman até um ângulo de 90º e volta à posição inicial, não demora o 

mesmo tempo a executa-lo do que uma ginasta que eleva o MI até aos 180º e 

só depois volta à posição inicial. Como apenas pretendíamos medir a 

capacidade força, ou seja o máximo de repetições por minuto, a amplitude do 

movimento deveria ter sido limitada nos battemans à frente e atrás. Ao 

contrário do nosso estudo, no realizado por Simões (2007), foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas a nível de força dos atletas da seleção 

nacional (selecionados) e os atletas não pertencentes (não selecionados), o 

que lhe  permitiu sugerir a existencia de perfis distintos entre os atletas de elite 

e os de nível competitivo inferior. 

 

 

5.3. Correlação entre a Flexibilidade e a força 

 

Os atletas foram avaliados relativamente à correlação entre a flexibilidade dos 

membros inferiores passiva e ativa (quadro 9). 
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Quadro 9 - Correlação da FP e FA dos MID e MIND das ginastas. 

 

 

FPF 

MID 

FPF 

MIND 

FPL 

MID 

FPL 

MIND 

FAF 

MID 

FAF 

MIND 

FAL 

MID 

FAL 

MIND 

FAT 

MID 

FAT 

MIND 

FPF 

MID 

 0,61   0,72  0,65    

FPF 

MIND 

0,61         0.70 

FPL 

MID 

   0,66       

FPL 

MIND 

  0,66        

FAF 

MID 

0,72     0,62 0,68 0.62 0,65  

FAF 

MIND 

    0,62   0,81   

FAL 

MID 

0,65    0,68    0,66  

FAL 

MIND 

    0,62 0,81    0,63  

FT 

MID 

    0,65  0,66 0,63  0,65 

FT 

MIND 

 0,70       0,65  

 

Através da observação do quadro 9, verificamos que relativamente aos 

diferentes testes realizados todos se correlacionaram com MID e MIND 

respetivos. Entre a FPF do MID também se verificou correlação entre a FAF e 

FAL do MID. Relativamente à FPF MIND verificamos também uma correlação 

com a FT do MIND. Quando observamos a FAF MID verificamos correlação 

entre FPF MID além de que com todos os outros testes de FA (de MID e 

MIND), com exceção da FT MIND. Relativamente à FAL MIND esta relaciona-

se com a FAF MIND.  

De realçar que nenhum resultado dos teste de flexibilidade dos MI se 

correlacionou com a flexibilidade da coluna vertebral e nem com nenhum dos 

testes de força realizados. 

Estes resultados sugerem que existe uma relação entre a flexibilidade passiva 

e ativa embora não tão elevada como esperariamos. Curiosamente também 

não foi encontrada correlação entre a flexibilidade ativa e a força.   



Apresentação e discussão dos resultados 

 

 
 

51 

A flexibilidade ativa é a maior amplitude de movimento conseguida numa 

articulação pela contração muscular (Weineck, 1999) e para o mesmo autor a 

força é especialmente importante para a flexibilidade ativa, sendo essencial 

para a grande amplitude de movimento. 

Num estudo realizado por Lebre (1993) as ginastas nacionais apesar de 

possuirem elevados níveis de amplitude passiva da articulação coxo-femural, 

não evidenciaram, no entanto, força necessária para realizarem os elementos 

especificos da modalidade técnicamente corretos, quando era exigido 

amplitude ativa da articulação coxo-femural. Para a mesma autora as ginastas 

nacionais apresentaram insuficiências pronunciadas em relação à força no MI.   

Também podemos referir algumas limitações no nossos estudo quando 

pretendemos correlacionar a capacidade força com flexibilidade ativa, uma vez 

que o único teste utilizado por nós que pretendia testar a capacidade força na 

sua máxima amplitude (BT e BF), como já foi referido anteriormente, teve 

algumas contrariedades na sua aplicação, nomeadamente não especificar uma 

amplitude minima e máxima para validar e contabilizar os battemans das 

ginastas.  

O quadro (quadro 10) que se segue representa as correlações existentes entre 

os testes de força aplicados. 

 
Quadro 10 - Correlação dos BF, BT e Saltos específicos da GR. 

 BF  

MID 

BF 

 MIND 

BT 

MID 

BT  

MIND 

Salto 

cossaco 

Salto 

corça 

BF  

MID 

  

0,86 

    

BF  

MIND 

 

0,86 

     

BT  

MID 

    

0,89 

  

BT  

MIND 

   

0,89 

   

salto 

cossaco 

      

0,88 

salto  

corça 

     

0,88 
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Através da análise do quadro 10, verificamos que houve correlação entre MID e 

MIND do BF. Observamos também o mesmo resultado para o BT. Por sua vez 

estes dois testes não se correlacionam entre si. Nem BF, nem BT, apresentam 

correlação com mais nenhum dos testes realizados. Os testes de  Abdominais 

e saltitares não apresentaram correlação com nenhum outro teste de força. De 

referir ainda que nenhum teste de flexibilidade se relacionou com os testes de 

força. 

Também se verificou uma correlação bastante elevada entre o teste de salto 

cossaco e o salto corça.  

Relativamente à correlação que se verificou entre os dois testes de saltos de 

dificuldade da GR, possivelmente deve-se ao facto de ambos os testes 

medirem a capacidade de salto específica para realização de saltos na GR, e 

independentemente da forma de realização da chamada ser diferente, ou seja 

para o salto cossaco a chamada é a dois pés e para o salto corça a chamada é 

a um pé, a capacidade de salto continua a apresentar uma elevada correlação 

entre si. Assim, independente da técnica de chamada verificou-se uma 

correlação elevada na capacidade de salto da ginasta. 
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VI. CONCLUSÕES 

 

Depois de equacionadas as hipóteses que nos serviram de guia para a 

elaboração do nosso estudo e após efetuada a análise e interpretação dos 

resultados tiramos as seguintes conclusões: 

 

 

i) O nível de flexibilidade (Flex.)  do membro inferior dominante (MID) é 

mais elevado quando comparado com o membro inferior não dominante 

(MIND); 

 

 

ii) O nível de flexibilidade (Flex.) do membro inferior dominante (MID) e não 

dominante (MIND) aumenta consoante a subida de escalão; 

 

 

iii) As diferenças entre os níveis de flexibilidade (Flex.) do membro inferior 

dominante (MID) e não dominante (MIND) é menor nas ginastas seniores do 

que nos restantes escalões; 

 

 

iv) As atletas de GR apresentam elevados níveis de flexibilidade (Flex.) das 

articulações da coluna vertebral; 

 

 

v) As ginastas pertencentes à equipa nacional apresentam níveis de 

flexibilidade superiores quando comparadas com ginastas dos clubes; 
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vi) O nível de força (F)  do membro inferior dominante (MID) é mais elevado 

quando comparado com o membro inferior não dominante (MIND), essas 

diferenças não têm significado estatístico. 

 

 

vii) Não existem diferenças na capacidade de salto das ginastas 

independentemente da forma de chamada (um pé ou dois pés); 

 

 

viii) As ginastas seniores são as que apresentam maiores níveis de força (F); 

 

 

ix) Embora as ginastas pertencentes à equipa nacional apresentem níveis 

de força (F) mais elevados quando comparados com as ginastas dos clubes, 

essas diferenças não têm significado estatístico; 

 

 

x) Não existe relação entre os níveis de flexibilidade ativa (FA) e os de 

força (F). 
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