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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A Ginástica Artística (GA) tem
como finalidade desenvolver as habilidades específicas com alta precisão técnica e que
atenda ao grau de exigência do código de pontuação. Um dos principais requisitos para
atletas de GA é a capacidade de executar o salto vertical, uma vez que representa um caso
particular de manifestação das capacidades de velocidade e de força, que é a potência.
Neste sentido, a velocidade é uma importante capacidade biomotora, sendo fundamental
para o ganho de potência e uma boa estratégia de treinamento para ganhos no salto vertical
em atletas de GA. Assim, o presente estudo tem como objetivo verificar se existe
associação entre a altura do salto vertical e a velocidade durante uma corrida de 15 metros
em atletas de GA. MATERIAL E MÉTODOS: A pesquisa se caracteriza como um
estudo de caráter descritivo com abordagem correlacional, em que 29 meninas (idade:
11,06 ± 2,17 anos; tempo de prática: 3,59 ± 2,52 anos) foram submetidas ao teste de
avaliação do salto vertical por meio do Sargent Jump Test, em que foi utilizada uma
plataforma lisa de 3 metros com uma fita métrica em que as atletas eram orientadas a
saltar o mais alto possível e tocar a plataforma com magnésio nas mãos, marcando a altura
de seu salto. Para o teste de velocidade, realizou-se uma medida de 15 metros no chão do
ginásio. As atletas iniciavam o deslocamento 5 metros antes do ponto de partida e o
cronômetro foi acionado no momento em que a atleta posicionava o pé na linha de partida
e parado após cruzar a linha de chegada. A partir do tempo obtido no teste, foi calculada
a velocidade (m/s). Para a análise foi utilizada uma correlação produto-momento de
Pearson, sendo considerada correlações (positivas ou negativas) acima de 0,9 muito forte;
de 0,7 a 0,9 forte; de 0,5 a 0,7 moderada; de 0,3 a 0,5 correlação fraca e de 0 a 0,3 indica
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uma correlação desprezível. O nível de significância adotado foi de 95%.
RESULTADOS E DISCUSSÕES: Foi observada uma correlação positiva, forte e
significativa entre a altura do salto vertical e a velocidade no teste de 15 metros em atletas
de GA (r = 0,789; p < 0,001), indicando que as atletas mais velozes apresentavam maior
altura de salto. Diversos estudos prévios com treinamento corroboram com os nossos
achados, indicando que o treinamento pliométrico (composto por saltos) gera ganhos em
velocidade, superior ao treinamento de força convencional. CONCLUSÃO: Nossos
resultados indicaram forte correlação entre a velocidade em testes de 15 metros e a altura
do salto vertical em atletas de GA. Assim, a inclusão de treinos de velocidade pode ser
uma estratégia interessante para aumentar a altura do salto vertical em programas de
treinamento de atletas que utilizem a potência em suas atividades esportivas.
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