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RESUMO
O presente estudo trata-se da análise do movimento ginástico rodante em duas
situações: a primeira antecedendo a execução do mortal e a segunda antecedendo
a execução do flic flac. Estas análises tem como objetivo,utilizar-se de
conhecimentos biomecânicos para observar as angulações do joelho e do quadril,
pontuando suas especificidades em cada situação. Para tal análise foram utilizadas
filmagens dos movimentos realizadas por um atleta de nível estadual, onde a
determinação dos ângulos foi feita através do programa Ergolândia. A partir destes
ângulos foi possível constatar que o movimento rodante possui execuções e
características diferenciadas para anteceder os demais movimentos.
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ABSTRACT
This study that is examining the gymnastic movement Rodante in two situations: the
first before carrying out the mortal and the second prior to implementation of Flic
FLAC. This analysis is intended to be used is to observe the biomechanical
knowledge angles of knee and hip, scoring its peculiarities in every situation. For this
analysis were used footage of the movements made by an athlete from state level,
where the determination of angles was made through the ssoftware Ergolândia.
From these angles could see that the movement has Rodante executions and
differentiated
characteristics
to
precede
the
other
movements.
Key words: artistic gymnastics, biomechanics, kinematics analysis.
INTRODUÇÃO
A ginástica artística tem por objetivo desenvolver um atleta que seja perfeito
nos aspectos físico, mental e técnico. No presente estudo nos preocuparemos
apenas com o terceiro aspecto, não de forma empírica, mas sim utilizando-se de
conhecimentos da biomecânica.
Sabe-se que, para a realização de qualquer movimento com perfeição é
preciso descobrir na execução deste movimento os pontos em deficiência, para que
então, se possa se desenvolver um trabalho eficaz de correção.
O técnico é o principal responsável pela aprendizagem da criança tendo por
função orientá-las e corrigi-las em um determinado movimento, dar motivo para que
a criança possam desempenhar o seu papel da melhor maneira possível e como
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agente facilitador, ajudar as crianças nas relações inter-pessoal com os outros
companheiros da equipe (FEIJÓ,1998 apud SANTOS 2001) . Feijó deixa clara a
interferência que um treinador tem na vida esportista de uma pessoa e até fora do
âmbito esportivo.
O profissional do esporte vai influenciar positiva ou negativamente conforme
suas atitudes e sua personalidade, em determinadas situações atletas esperam do
técnico atitude e ações que os orientem para que possam alcançar o sucesso
(SANTOS,2001).
Muitas vezes o técnico é responsável pelo sucesso ou insucesso de seu
atleta, por isso deve estar bem preparado para auxiliar e corrigir os erros técnicos e
dar apoios psicológicos, para que o atleta sinta-se suficientemente capaz de realizar
os movimentos ginásticos propostos. Buscando conhecimento em todas as áreas,
Carr afirma que uma das grandes áreas de interesse de técnicos de ginástica
artística é a biomecânica, um suporte nos treinos de ginástica pode ser a cinemática
que utiliza imagens para analisar aspectos específicos do movimento humano. O
treinador identifica o erro na execução do movimento, obtendo a representação
gráfica da analise biomecânica como um complemento na correção do movimento.
Segundo Suzan Hall (2003), os princípios biomecânicos são aplicados por
cientistas e profissionais em inúmeros campos ao abordar problemas relacionados à
saúde humana e ao desempenho. A medida que aumenta a velocidade do
movimento de maior interesse, passa a ser cada vez menos prático confiar na
observação visual. Segundo a autora, o olho humano não consegue decompor os
eventos que ocorrem em menos de aproximadamente um quinto de segundo,
propondo então a análise do movimento com o uso de videoteipe.
Pretende-se a partir dos conceitos básicos da biomecânica analisar o
movimento rodante, propondo soluções cientificas para que professores e técnicos
não se utilizem apenas dos seus conhecimentos empíricos para tais correções, mas
sim de dados biomecânicos que possam aperfeiçoar a técnica do elemento
ginástico.
O elemento a ser estudado é o rodante ou rondada, que pode ser descrito
desta forma: iniciando na posição em pé, com as pernas levemente afastadas na
posição ântero-posterior, onde a perna da frente vai flexionar ligeiramente ao mesmo
instante que os braços serão projetados para frente em direção ao solo, no momento
em que primeira mão toca o solo, sendo esta correspondente a perna que está à
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frente, ocorrerá a impulsão das pernas, o tronco juntamente com as pernas fará uma
rotação de 180° no eixo longitudinal passando pela posição invertida (parada de
mãos). Neste momento os braços realizarão uma repulsão iniciando a fase de vôo,
finalizando em pé. Este exercício é de extrema importância na evolução técnica de
um ginasta. Pois sem a aprendizagem deste movimento não há como ocorrer a
mudança de direção sem perder a velocidade, inclusive se o rodante for bem
executado pode-se até aumentar a velocidade, otimizando a execução.
Existem duas formas de execução do rodante, a primeira é para a sequência
ao flic-flac: (salto para trás com a fase de vôo com a coluna em hiper-extensão,
passando pela posição invertida terminando na posição em pé). A segunda é para a
execução do mortal: (salto estendido, com a fase de vôo em uma rotação de 360°
para trás na transversal, terminando em pé).
A diferença fundamental entre as formas é a angulação do joelho e do quadril
no momento da chegada e saída dos pés ao solo.

METODOLOGIA
Utilizando uma câmera filmadora da marca Sony Carl Zeiss (Vario-Tessar),
filmamos um atleta de nível estadual realizando o rodante flic-flac no solo. O mesmo
estava utilizando um macacão preto com fitas adesiva brancas em suas
articulações, para

detectar os pontos de digitalização, as articulações utilizadas

foram : tornozelos, joelhos, quadris e ombros. Capturando a imagem do movimento
de uma posição em que a filmadora ficasse a 90° em relação ao solo, fixando-a em
uma superfície para não haver vibrações e evitando que os dados fossem
contaminados pela oscilação.
Os dois movimentos analisados foram executados em uma marcação feita no
solo, fazendo com que a distância entre o movimento e a câmera fossem a mesma
para ambos os movimentos. Após ter filmado usamos o Windows Movie Maker para
fazer a captura das imagens. De cada movimento pegamos os sete primeiros
frames, correspondendo desde o momento de chegada dos pés, até o momento em
que o mesmo perca o contato com o solo.
Com as imagens analisamos o grau articular do joelho e do quadril durante o
flic-flac e as comparamos com grau das articulações do joelho e quadril durante o
mortal. A determinação dos ângulos foi feita através do programa ergolândia.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Análise do quadril espaço/tempo

Observando o gráfico espaço/tempo, observamos que o quadril no rodante
para o mortal inicia a sua extensão em 0,05s e chega a seu valor máximo em 0,12s
enquanto que no rodante para o flic-flac o processo de extensão acontece de forma
contínua aumentando gradativamente até 0,28s.
Esta diferença se dá devido a projeção do corpo, pois, para a realização do
mortal se faz necessário que a energia mecânica seja utilizada para o ganho de
altura, com a antecipação da extensão o corpo é lançado na vertical.
Já no rodante para o flic-flac a extensão é mais lenta e contínua, isto porque a
mesma só deve ocorrer depois de passar a linha vertical para que o flic-flac seja
uma parábola cujo ponto culminante seja baixo. Então se durante o rodante para o
mortal a extensão for lenta possivelmente este sairá baixo; isto pode influir no tempo
de vôo disponível para realização do salto afetando a execução. E se durante o
rodante para flic-flac a extensão ocorrer antes ou imediatamente após a linha
vertical, este será uma parábola cujo ponto culminante seja alto, não obedecendo ao
padrão locomotor esperado.

Análise do quadril velocidade/tempo

A velocidade máxima no rodante para o mortal é atingida mais rapidamente
(antes de 0,10 s)enquanto que no flic-flac isto só ocorrerá por volta dos 0,15s.
Durante o rodante para o mortal o contato dos pés com o solo deixa de existir
em 0,12s, devendo neste momento ter alcançado a velocidade máxima utilizando o
máximo de energia cinética para realização do movimento.
Sendo que entre a perda de contato com o solo até 0,2s a posição do quadril
se mantém estabilizada para que a energia seja dissipada somente em função de
ganho de altura. Como no flic-flac tem que haver a espera da projeção do centro de
gravidade para trás, a perda do contato dos pés com o solo (fase de vôo) só ocorre
por volta de 0,2s, retardando a velocidade máxima para ser utilizada nos momentos
antes da fase de vôo.
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Análise do quadril Aceleração/tempo

No rodante para execução do mortal o quadril sofre uma aceleração inicial
muito grande, desacelerando após os 0,1. Sendo que no flic-flac, a aceleração não é
tão rápida quanto no mortal, mas se mantêm até 0,16s sofrendo uma desaceleração
sistemática após os 0,17s.
Com a seqüência de desacelerações e acelerações aumenta a complexidade
do movimento. Assim, do ponto de vista biomecânico, a ação do mortal demanda
uma maior capacidade de controle motor.

Análise joelho espaço/tempo:

Em ambos os movimentos a angulação inicial é praticamente a mesma. No
rodante para execução do mortal há uma extensão muito rápida que inicia em 0,04
chegando a máxima extensão em 0,16. Esta extensão rápida do joelho busca
culminar a velocidade máxima com extensão máxima, para que no início da fase de
vôo os joelhos juntamente com quadril formem uma linha reta imaginária que
projetem o corpo na vertical, buscando elevar o centro de gravidade para o maior
ganho de altura.
No rodante para o flic-flac a primeira ação do joelho é uma flexão, seguida de
uma estabilização e logo após iniciando a extensão (0,16s) chegando a sua
amplitude máxima em 0,28s.
A flexão e a estabilização servem para que no momento da fase de vôo o
centro de gravidade já tenha passado da linha vertical e sua projeção ocorra em
uma linha diagonal imaginária para trás. A extensão é retardada porque a mesma só
deve ocorrer depois que houver o alinhamento dos joelhos e do quadril na linha
imaginária diagonal.

CONCLUSÃO
A biomecânica é uma importante ferramenta capaz de auxiliar na
compreensão de detalhes relativos à técnica de execução dos movimentos.
O rodante é um movimento de extrema importância na evolução técnica de
um ginasta. Sem a aprendizagem deste não há como ocorrer à mudança de direção
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sem que haja uma perda de velocidade. Se o rodante for bem executado,
possivelmente se poderá aumentar a velocidade, otimizando a execução.
A diferença fundamental entre as duas formas de execução do rodante é a
angulação do joelho e do quadril no momento de chegada e saída dos pés ao solo.
Tais considerações podem ser de extrema valia para técnicos que buscam a
melhor execução destas combinações, rodante-flic flac e rodante-mortal, podendo
assim aperfeiçoar a técnica deste elemento ginástico tão importante para as
diversas situações.
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