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RESUMO 

 

O objetivo desse estudo consistiu em conhecer e refletir sobre testes de 

aptidão física na Ginástica Artística Masculina, por meio de uma abordagem 

indireta de pesquisa, a qual: revisão bibliográfica. Como recorte metodológico, 

primamos por analisar obras, específicas dessa modalidade, e que foram 

publicas nos últimos 10 anos e que estão disponíveis nas bibliotecas da 

Universidade Federal do Espírito Santo e no Núcleo de Pesquisa em Ginástica 

- NPG. Após consultarmos a literatura, encontramos apenas uma obra, a qual: 

“Gymnastics: how to create champions”. Nesse livro, observamos a realização 

de 9 testes para mensurar a preparação física específica dos ginastas, sendo 

eles: corrida de 20 metros; velocidade do ginasta nos últimos 5 metros da 

corrida de 20 metros; salto vertical; subida na corda; prancha no apoio; prancha 

na suspensão; cristo; cristo invertido; e tempo de voo no mortal após o rodante 

flick. É perceptível a busca por testes que respeitem a especificidade da GA 

masculina, assim como a procura por informações que colaborem com o 

planejamento dos treinos com eficiência em prol do incrementos do resultados 

dos atletas. 

 

Palavras-chave: ginástica artística; aptidão física; testes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Sands (2003) caracteriza a Ginástica Artística (GA) como uma mescla 

de esporte e arte, acrobacias e dança, rigidez e flexibilidade. E, ao aliar todas 

essas características, Mitchell, Davis e Lopez (2002) destacam que a 

modalidade apresenta grande potencial para o aumento da força, da 

flexibilidade e do condicionamento físico geral de seus praticantes.  

Além disso, observamos que a modalidade desenvolve capacidades 

físicas que servem de base para outros esportes e, também, favorece o 

aprimoramento da confiança e da disciplina de seus praticantes. Mitchell, Davis 

e Lopez (2002) ressaltam, ainda, o desenvolvimento da consciência e do 

controle corporal. 

Devido ao potencial da GA, supracitado anteriormente, Caine, Russell e 

Lim (2013) citam que muitos indivíduos são encorajados a praticar a 

modalidade, principalmente, devido aos benefícios relacionados à saúde. 

Nesse sentido, Nunomura et al. (2016) sintetizam que a modalidade favorece o 

processo de crescimento e desenvolvimento dos jovens ginastas, pois as 

atividades inerentes à essa manifestação gímnica requisitam capacidades 

condicionais e coordenativas que, acrescidas do amplo rol de habilidades 

motoras, muitas não estimuladas em outras atividades físicas ou cotidianas dos 

praticantes, catalisam esse aprimoramento do bem-estar físico, psicológico e 

social dos ginastas. 

Corroboramos Nista-Piccoli (2005) que por meio do estímulo obtido com 

a prática da GA, o praticante enriquece o seu repertório motor e, 

consequentemente, amplia suas possibilidades motoras. Além disso, a autora 

cita que o trabalho de base realizado na modalidade incita a melhora das 

capacidades físicas de seus praticantes. 

Sabemos que a GA possui uma gama de aparelhos e equipamentos 

auxiliares, cada um com suas particularidades, que são capazes de estimular e 

prover experiências e o desenvolvimento do corpo das crianças e jovens 

(NUNOMURA et al., 2016). Ademais, a modalidade é 

composta de elementos considerados fundamentais para o 
desenvolvimento motor do ser humano, tais como rolar, o equilibrar-
se, o saltar, o girar, entre muitos. Aprender a executá-los, 
combinando-os em sequencias de movimentos, facilita o 
aprimoramento das capacidades físicas mais complexas e amplia as 
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possibilidades de desempenho de habilidades motoras (NISTA-
PICCOLO, 2005, p. 32). 

 

Observamos que a riqueza de materiais, aliada à grande variedade de 

movimentos que a GA pode proporcionar, trazem para as crianças inúmeras 

oportunidades para ampliar e desenvolver o repertório motor, assim como 

aperfeiçoar suas habilidades (NISTA-PICCOLO, 2005). 

De acordo com Tricoli e Serrão (2005), a GA pode ser caracterizada por 

“uma sucessão de esforços estáticos combinados com ações musculares 

dinâmicas” (p. 145). Ainda segundos os autores, as demandas energéticas são 

compreendidas com leves para moderadas, pois o tempo de ação dos ginastas 

nos aparelhos não passa de 90 segundos. Isso caracteriza o sistema 

anaeróbico como fonte principal de energia. 

Assim, fundamentados em Tricoli e Serrão (2005), “parece ser correto 

afirmar que na GA os chamados “aspectos neuromusculares” são os mais 

relevantes” (p. 146). As capacidades físicas de força e potência muscular, 

assim como flexibilidade e coordenação, se destacam entre as capacidades 

motoras fundamentais necessárias para bom desempenho nessa modalidade. 

Cientes desses aspectos, ponderamos que avaliar os indicadores 

dessas capacidades físicas constitui uma tarefa importante no contexto do 

ginásio. Guedes e Guedes (2006) aludem que os profissionais necessitam 

tomar decisões sobre a prescrição e a orientação das atividades, o que requer 

informações que possam fundamentar suas ações. 

Em busca de conhecer e refletir sobre testes de aptidão física na GA 

masculina, esse estudo se propõe a percorrer a literatura específica da 

modalidade na buscar por retratar como os autores consideram e sugerem a 

avaliação desses aspectos no contexto desse esporte. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para cumprir com os objetivos do estudo, optamos pelo caminho da 

documentação indireta, mais especificamente, a pesquisa bibliográfica 

(LAKATOS; MARCONI, 1996). De acordo com Lakatos e Marconi (1996), a 

finalidade da pesquisa bibliográfica é colocar o pesquisador em contato direto 

com as fontes secundárias relativas à temática do estudo. Segundo Rampazzo 
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(2005), “a pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de 

referências teóricas publicadas” (p. 53). 

No caso da nossa pesquisa, esta técnica de coleta de dados consistirá 

em selecionar, fichar e arquivar tópicos de interesse para a pesquisa a partir de 

informações, conhecimentos e dados que já foram coletados por outras 

pessoas, em pesquisas anteriores e demonstrados de diversas formas, como: 

livros, artigos e revistas.  

Acreditamos que amparados por um espírito crítico, esta abordagem 

permitirá a obtenção do referencial teórico que subsidiará a apresentação e a 

discussão dos aspectos relativos ao objeto de estudo. 

Para delimitarmos a pesquisa e atender os objetivos do estudo, optamos 

por analisar livros de treinamento esportivo específicos de GA e que foram 

publicados nos últimos 10 anos e que estavam acessíveis na biblioteca da 

Universidade Federal do Espírito Santo e no Núcleo de Pesquisa em Ginástica 

- NPG.  

Sendo assim, encontramos a obra “Gymnastics: how to create 

champions” de 2009 dos autores Leonid Arkaev e Nikolai Suchilin. A qual será 

analisada nesse estudo. 

 

3. RESULTADOS 

 

 Ao percorrermos a obra “Gymnastics: how to create champions” 

observamos que para avaliar e interpretar a preparação física específica dos 

ginastas, os autores citam uma bateria de testes (QUADRO 1). 

 

Quadro 1 – Testes de preparação específica na GA de alto rendimento 
masculino. 

Teste Parâmetro 
Unidade de 

Medida 
Modelo 

Característico 

Corrida 20 metros S (segundos) 3.0-3.1 

-- 
Velocidade nos 
últimos 5 metros 

m/s 7.8-8.2 

Salto vertical 
Do local, 

balanceio de 
braços 

cm 60-65 

Subida na corda 
4 m sem o auxílio 

das pernas 
s 5.0-5.5 
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Rodante, flick, 
mortal de costas 

Tempo de voo s 0.95-1.0 

Cristo nas argolas 
Tempo de 

manutenção 
s 5.0-6.0 

Prancha na 
suspensão 

Tempo de 
manutenção 

s 5.0-6.0 

Prancha no apoio 
Tempo de 

manutenção 
s 5.0-6.0 

Cristo invertido 
Tempo de 

manutenção 
s 5.0-6.0 

Fonte: adaptado de Arkaev e Suchilin (2009). 

 

 Observamos que os testes avaliam a velocidade, a força, a potência e a 

resistência muscular dos ginastas. Isso confirma a importância de se identificar 

as capacidades físicas determinantes envolvidas na prática da GA, pois esse 

conhecimento permite a correta elaboração de programas de treinamento mais 

específicos e eficientes (TRICOLI; SERRÃO, 2005), assim como orienta a 

especificidade dos testes. 

Na sequencia do texto discutiremos as características dos testes, assim 

como a importância dos mesmos na modalidade. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

 Smoleuskiy e Gaverdouskiy (1996), ao analisarem a GA, citam que a 

modalidade é constituída de movimentos/ações que são ricos para o 

desenvolvimento do praticante, mas que requerem um aparato locomotor bem 

condicionado que, na opinião dos autores, deve gozar de uma série de 

qualidades físicas específicas da modalidade. 

 Sabemos que um atleta que apresenta uma boa condição física será 

capaz de suportar as exigências motoras da competição sem sinais eminentes 

de fadiga e de declínio de seu rendimento (TRICOLI; SERRÃO, 2005), o que 

demanda grande atenção dos mentores esportivos no processo de 

treinamento. 

 Assim, corroboramos Ukran (s/d) que a preparação física dos ginastas é 

um elemento essencial no treinamento em longo prazo. E, para que seja 

possível orientar os treinos, torna-se necessário a implementação de testes, os 

quais devem ser orientados para permitir a coleta de informações que 
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favoreçam a orientação do trabalho em prol do incremento das qualidades 

físicas dos  ginastas. Nas palavras de Readhead (1993) 

Sólo a través de un programa organizado y de rutinas de 
entrenamiento cuidadosamente seleccionadas, el gimnasta 
conseguirá el progreso deseado. (…) El análisis periódico de los 
resultados en competición y de las sesiones de entrenamiento 
evidenciará los puntos flacos del gimnasta y permitirá introducir las 
modificaciones necesarias en las rutinas de entrenamiento para 
eliminar estas debilidades (p. 59). 

 

 Dentre as capacidades físicas preponderantes na GA masculina, 

verificamos que a força, assim como a potência e a resistência de força, 

permite que o ginasta execute os movimentos complexos inerentes à 

modalidade e, também, favorece a realização das posições corporais 

requeridas nos diferentes aparelhos (TRICOLI; SERRÃO, 2005). Ademais, 

Tricoli e Serrão (2005) afirmam que a resistência é fundamental não apenas 

para a realização dos movimentos, mas para suportar a carga de treinos e 

competições. 

 Nos testes elencados por Arkaev e Suchilin (2009), observamos a 

preocupação de se avaliar a força, a resistência e a potência com o intuito de 

orientar melhor o planejamento e a implementação dos treinos. E, o respeito 

com o princípio da especificidade da modalidade. Isso é perceptível nos testes 

específicos que avaliam os ginastas por meio da manutenção das pranchas e 

cristos, assim como na execução do rodante/flick/mortal para avaliar o tempo 

de voo no mortal. 

 As corridas, observadas no Quadro 1, estão inseridas nas características 

da modalidade que consistem em deslocamentos curtos, de no máximo 25 

metros, como ocorre na prova de salto (NUNOMURA et al, 2016). Esses testes 

avaliam a velocidade e a potência do ginasta. 

 Ainda no que concerne a potência, verificamos o uso do teste de salto 

vertical que avalia a potência dos membros inferiores. Por fim, completando a 

lista, observamos a subida na corda que auxilia a aferir a resistência de força. 

 Morrow Jr. et al. (2014) aludem que todos nós reunimos informações 

antes de deliberar sobre diferentes aspectos de nossas vidas. E a ausência de 

dados pode afetar a qualidade das decisões. Deste modo, para tomar a melhor 

decisão é necessário coletar dados que permitam a escolha mais precisa. Isso 

explica a necessidade e a importância de se avaliar os atletas. 
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 Segundo Guedes (2006), o teste é um dos diversos instrumentos para 

se aferir medidas. Destacamos que muitas informações não podem ser obtidas 

somente por intermédios de testes, mas estes se constituem no mais utilizados 

devido ao seu caráter prático e objetivo. 

 Sleeper, Kenyon e Casey (2012) refletem que a ausência de testes, 

validados e confiáveis, na GA pode favorecer a continuidade de ações 

fundamentadas na tradição. Mas, que carecem de embasamento científico.  

 Compete destacar que, conforme Ukran (s/d), os testes devem 

ultrapassar a determinação do nível das qualidades físicas dos ginastas, pois 

estes devem contribuir também com a aquisição das habilidades concretas da 

modalidade. Isso explica a presença de testes específicos da modalidade. 

 Devido a enorme busca por melhores rendimentos no esporte o intuito 

deste estudo foi buscar um metódo para que possa avaliar os atletas e que a 

partir disso eles possam obter melhores resultados e o treinamento seja melhor 

aplicado visando as dificuldades de cada um. As limitações materiais e de 

estudos sobre o mesmo não o favoreceram, mas que possa ser pertinente para 

que cada vez mais o tema possa ser abordado. 
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