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RESUMO 
 
 
 

Embora a Ginástica Artística seja muitas vezes referida como uma modalidade associada a 

grandes volumes e intensidades de treino, são escassos os dados objectivamente mensurados 

que fundamentem tais referências. Ao nível da carga externa, apenas são feitas algumas 

referências que caracterizam as sessões de treino, na sua duração, frequência e quantidades 

de elementos e exercícios efectuados. A Federação Internacional de Ginástica também tem 

efectuado relatórios após as grandes competições internacionais, onde podemos observar 

algumas características da carga, em função dos objectivos e interesses daquela instituição. 

Com este estudo procurámos caracterizar e avaliar as tendências da carga externa de um 

exercício modelo de paralelas assimétricas de alto rendimento. Procurámos ainda recolher as 

implicações práticas da caracterização efectuada, atendendo à evolução dos diferentes 

códigos de pontuação e do “Age Group Development Program”, ambos da Federação 

Internacional de Ginástica. Como último objectivo observámos a aproximação dos exercícios e 

elementos de paralelas assimétricas aos de barra fixa da Ginástica Artística Masculina.  

Recorrendo às técnicas recorrentes da metodologia observacional, elaborámos e validámos um 

sistema de categorias constituído por 75 variáveis que consideramos indicadores da carga 

externa em paralelas assimétricas. Todas as variáveis foram enquadradas em 4 categorias 

principais: conteúdo e estrutura geral do exercício, dificuldade e complexidade do exercício e 

partes, posições de trabalho e rotações. Com base no instrumento construído, observámos 83 

exercícios das ginastas finalistas do aparelho em estudo, de 8 campeonatos do mundo e 4 

jogos olímpicos entre 1989 e 2004.  

Obtivemos como principais conclusões que: a) Regra geral, o volume e intensidade evoluíram 

de acordo com a evolução do código de pontuação; b) Com comportamentos mais atípicos 

observámos as saídas, elementos volantes e elementos “in bar”; c) Na generalidade, os 

conteúdos do “Age Group Development Program” ajustam-se à realidade observada, com 

algumas excepções como a dificuldade das saídas e elementos volantes, assim como a 

execução de ligações directas de 2 ou 3 elementos volantes; d) Além de razões relativas às 

diferenças dos aparelhos e da constituição física das mulheres, um atraso sistemático na 

actualização do código de pontuação da Ginástica Artística Feminina não permite uma maior 

aproximação entre as paralelas assimétricas e a barra fixa. 
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ABSTRACT  
 
 
 

Although the Artistic Gymnastics is referred as a sport associated to high volumes and 

intensities of training, there are few, objective studies to support these conclusions. When we 

consider the level of the external load, we just find some references that characterize the 

training sessions, in what refers its duration, frequency and amounts of executed elements and 

routines. The International Gymnastics Federation has also reported, just after the main 

international competitions, some characteristics of the load, in strict accordance with the main 

goals and institutional interest. 

In this context, the purpose of the present study was to characterize and evaluate the trends of 

the external load of a high level uneven bars routine. It was also our purpose to contribute with 

some practical implications, to the evolution of the different codes of points and the “Age Group 

Development Program”, both from the International Gymnastics Federation. Finally, it was, also, 

our purpose to observe the approach between the uneven bars and the high bar (Men’s Artistic 

Gymnastics) elements and routines.  

Through the observational methodology, we constructed and validated a system of categories 

constituted by 75 variables considered as indicators of the external load in uneven bars. All 

variables were framed in 4 main categories: content and general structure of the routine, 

difficulty and complexity of the routine and parts, work positions and rotations. Based on the 

instrument, we observed 83 uneven bars routines from finalist gymnasts in 8 World 

Championships and 4 Olympic Games between 1989 and 2004. 

The results pointed out, allowed us to conclude that: a) As a general rule, the volume and 

intensity were developed in agreement with the evolution of the code of points; b) The 

dismounts, flight elements and “in bar” elements had an atypical development observed; c) In 

general, the contents of the “Age Group Development Program” are adjusted to the observed 

reality, with some exceptions susch as the difficulty of the dismounts and flight elements, as well 

as the execution of connections of 2 or 3 flight elements; d) Besides reasons with regard to the 

differences of the apparatus and of the women's physical constitution, a systematic delay in the 

women’s code of points update doesn't allow a larger approach among the uneven bars and the 

high bar.  

 

 

 

 

KEY WORDS: WOMEN’S ARTISTIC GYMNASTICS; UNEVEN BARS; 

EXTERNAL LOAD; TRENDS; CODE OF POINTS.  



 

 

 

XVI 

  



Lista de Abreviaturas 

 

 

 

XVII 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 
 
 

BF – Barra Fixa 

Bi – Banzo inferior 

Bs – Banzo superior 

CP – Código de Pontuação 

CM – Campeonato do Mundo 

De1ª - Dificuldade dos elementos da 1ª metade do exercício 

De2ª - Dificuldade dos elementos da 2ª metade do exercício 

Debi – Dificuldade dos elementos no banzo inferior 

Debs – Dificuldade dos elementos no banzo superior 

Deinb – Dificuldade dos elementos “in bar” 

Den – Dificuldade da entrada 

Dev – Dificuldade dos elementos volantes 

Dpbibs – Dificuldade das passagens do banzo inferior para o banzo superior 

Dpbsbi – Dificuldade das passagens do banzo superior para o banzo inferior 

Drex – Dificuldade real do exercício 

Ds – Dificuldade da saída 

Dtex – Duração total do exercício 

FIG – Federação Internacional de Ginástica 

GA – Ginástica Artística 

GAF – Ginástica Artística Feminina 

GAM – Ginástica Artística Masculina 

JO – Jogos Olímpicos 

JOJE – Jornadas Olímpicas da Juventude Europeia 

Nabert – Número de aberturas 

Nant – Número de antepulsões 

Nbicos – Número de básculas faciais para apoio 

Nc2ev – Número de ligações directas de 2 elementos volantes 



Lista de Abreviaturas 

 

 

 

XVIII 

Nc3ev - Número de ligações directas de 3 elementos volantes 

Ncpb – Número de contactos dos pés com os banzos 

Nebi – Número de elementos no banzo inferior 

Nebicbs - Número de elementos no banzo inferior de costas para o banzo 

superior 

Nebifbs – Número de elementos no banzo inferior de frente para o banzo 

superior 

Nebs – Número de elementos no banzo superior 

Nebsfbi - Número de elementos no banzo superior de frente para o banzo 

inferior 

Nebscbi - Número de elementos no banzo superior de costas para o banzo 

inferior 

NeD+ - Número de elementos de coeficiente de dificuldade “D” e superiores 

Neinb – Número total de elementos “in bar” 

Neinba - Número total de elementos “in bar” atrás 

Neinbf - Número total de elementos “in bar” à frente 

Neinbrl – Número de elementos “in bar” com rotação no eixo longitudinal 

Neinbv - Número total de elementos “in bar” com voo 

Nendos – Número de “endos” 

Nepac – Número de elementos executados com posição alongada do corpo 

Nepc – Número de elementos em pega cubital 

Nepdfbi - Número de elementos no banzo superior com pega palmar ou cubital 

de frente para o banzo inferior 

Nepev – Número de elementos preparatórios de elementos volantes 

Nepfc - Número de elementos executados com posição fechada do corpo 

Nepffbi - Número de elementos no banzo superior com pega dorsal de frente 

para o banzo inferior 

Ner – Número de elementos repetidos 

Nerlap – Número de elementos com rotação no eixo longitudinal em apoio 

Nerlfa – Número de elementos com rotação no eixo longitudinal em fase aérea 



Lista de Abreviaturas 

 

 

 

XIX 

Nerlsu - Número de elementos com rotação no eixo longitudinal em suspensão 

Nermfa – Número de elementos com rotação múltipla (transversal e 

longitudinal) em fase aérea 

Nev – Número de elementos volantes 

Nev1ª - Número de elementos volantes na 1ª metade do exercício 

Nev2ª - Número de elementos volantes na 2ª metade do exercício 

Nevcbi – Número de elementos volantes de costas para o banzo inferior 

Nevpac – Número de elementos volantes executados com posição alongada 

do corpo 

Nevpfc - Número de elementos volantes executados com posição fechada do 

corpo 

Nevfbi - Número de elementos volantes de frente para o banzo inferior 

Nfech – Número de fechos 

Ngc – Número de gigantes cubitais 

Ngd – Número de gigantes dorsais 

Ngf – Número de gigantes faciais 

Nlig01 – Número de ligações com 0.10 pontos de bonificação 

Nlg02 - Número de ligações com 0.20 pontos de bonificação 

Nmd – Número de mudanças de direcção 

Npbibs – Número de passagens do banzo inferior para o banzo superior 

Npbsbi – Número de passagens do banzo superior para o banzo inferior 

Npai – Número de passagens por apoio invertido 

Npg – Número total de pegas 

Nrect – Número de retropulsões 

Nrtfap – Número de rotações à frente no eixo transversal em contacto com os 

banzos 

Nrtaap - Número de rotações atrás no eixo transversal em contacto com os 

banzos 

Nrd360 – Número de rotações directas de 360º no eixo longitudinal 

Nrtffa - Número de rotações à frente no eixo transversal em fase aérea 



Lista de Abreviaturas 

 

 

 

XX 

Nrtafa - Número de rotações atrás no eixo transversal em fase aérea 

Nrlap – Número de rotações no eixo longitudinal em apoio 

Nrlfa – Número de rotações no eixo longitudinal em fase aérea 

Nrlsu - Número de rotações no eixo longitudinal em suspensão 

Nsta – Número de “stalders” 

Nte – Número total de elementos 

Ntlig – Número total de ligações 

PA – Paralelas Assimétricas 

Pcs – Posição do corpo na saída 

Rexc – Ritmo de execução 

Rtls – Rotações transversais e longitudinais na saída



Introdução 

 

 

1 

1. Introdução 

1.1. Delimitação do Tema 

A Ginástica Artística (GA) é uma das modalidades olímpicas mais populares e 

cuja prática é geralmente conotada como sendo altamente difícil e complexa. 

Não raras vezes, vários autores escrevem e realizam os seus estudos referindo 

o incremento da dificuldade ou complexidade dos elementos1 e exercícios2 

apresentados pelas ginastas ao mais alto nível (Caine et al., 2006; Irwin et al., 

2005; Arkaev e Suchilin, 2004; Sands et al., 2003; Jemni et al., 2002; Hofmann, 

1999; Smolevsy e Gaverdovsky, 1996; Takei et al., 1992; Hadjiev, 1991; 

James, 1987; Radoulov, 1986), ou então a grande acrobatização que a 

modalidade sofreu nos últimos anos (Daly et al., 2001; Minusa, 2000; Hofmann, 

1999; Smolevsy e Gaverdovsky, 1996; Kaneko, 1986). No entanto, raras vezes 

tais referências e comentários estão providos da respectiva mensuração, ou 

seja, não têm sido medidas as dimensões de tais transformações. 

Apenas algumas análises da Federação Internacional de Ginástica (FIG) são 

efectuadas após cada campeonato do mundo (CM) e jogos olímpicos (JO), 

abordando alguns aspectos importantes e observando as quantidades e 

evoluções de alguns parâmetros da composição dos exercícios nos vários 

aparelhos, longe de abordar a totalidade da carga que os exercícios de 

competição representam. 

Por outro lado, a identificação do treino de GA como sendo um processo de 

longo prazo, sendo necessários vários anos para uma ginasta alcançar o nível 

da elite mundial, obriga a um planeamento de carreira das ginastas ao longo de 

vários anos, obrigando também à selecção do respectivo conteúdo. 

                                                 
1
 Elemento é a unidade gímnica, contida no código de pontuação, com um determinado valor 

de dificuldade (Rocha e Pinho, 2003b). 
2
 Exercício é o conjunto de gestos interligados, de diferentes famílias, que permitem um juízo 

de valor sobre a sua apresentação global, segundo parâmetros pré-definidos (Rocha e Pinho, 
2003b). 
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Nas paralelas assimétricas3 (PA) existem mais de 250 elementos no código de 

pontuação (CP) (FIG, 2006), pelo que é impossível a preparação e treino de 

todos eles para uma ginasta ser competitiva ao mais elevado nível. Como tal o 

conteúdo do treino deverá centrar-se nas necessidades impostas pelas regras 

que regem a modalidade, mas também em função dos modelos que 

caracterizam o estado actual das prestações de alto nível.  

Uma vez que as crianças e jovens que iniciam hoje a sua preparação e 

ambicionam elevados resultados desportivos, apenas deverão atingir o seu 

período de prestações maximais num prazo de 6 a 9 anos (Arkaev e Suchilin, 

2004; Hofmann, 1999; Touricheva, 1986, Smolevsky, 1978), as referências que 

servirão de base para essa preparação não se deverão limitar às 

características dos atletas da elite mundial na actualidade.  

Torna-se então necessário antever e caracterizar as exigências da carga para 

as quais se deverão preparar, através de uma análise das tendências de 

desenvolvimento da modalidade em geral, e da carga dos exercícios de 

competição em especial. 

Sendo as melhores atletas do mundo, finalistas e medalhadas em 

campeonatos do mundo e jogos olímpicos, a melhor referência do estado de 

desenvolvimento da modalidade, entendemos que a caracterização da carga 

dos exercícios de competição deverá passar por uma observação atenta e 

pormenorizada das suas prestações. Com a intenção de avaliar as tendências, 

é importante que a referida caracterização se faça com base nas prestações 

actuais mas também nas de anos e ciclos passados, observando a evolução de 

cada parâmetro que se entenda importante. 

Com a preocupação de seleccionar talentos para a GA, muitos estudos foram 

efectuados, quer para a caracterização do melhor perfil físico e psicológico 

para a prática da modalidade (Malina et al., 2006; Petiot, 1987; Régnier e 

Salmela, 1987; Calderone et al., 1987; Kobjakov, 1980; Rozin e Moukambetov, 

1980), quer para a formulação de testes visando a selecção e o controlo da sua 

                                                 
3
 Aparelho de ginástica artística feminina composto de dois banzos paralelos de afastamento 

regulável, a diferentes alturas do chão e assentes numa estrutura metálica (Rocha e Pinho, 
2002b). 
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preparação (Sands et al., 1991; Bajin, 1987; Grabiner e McKelvain, 1987; Sol, 

1987; Rozin e Moukambetov, 1980). 

Já no que respeita à análise sistemática dos currículos e programas de treino, 

Salmela et al. (1987) reconhecem uma menor dedicação dos cientistas do 

desporto na área do desenvolvimento de talentos em GA. Também Araújo e 

Marques (1995) concordam com a escassez de trabalhos na vertente da 

caracterização dos modelos de participação competitiva no âmbito da GA, pelo 

que entendemos ser necessário determinar as características da carga dos 

exercícios dos atletas de elite, para seleccionar o conteúdo do treino que 

interessa desenvolver nos mais jovens 

Assim, com o objectivo de caracterizar o estado actual da carga dos exercícios 

de PA e procurando fundamentar algumas das suas tendências, propusemo-

nos observar as finalistas dos campeonatos do mundo e jogos olímpicos dos 

últimos quatro ciclos olímpicos.  

1.2. Definição do Problema 

Actualmente, no âmbito da teoria geral do treino desportivo, é consensual a 

ideia de que a preparação desportiva com vista ao alto rendimento é um 

processo de longa duração, que deve ser cuidadosamente planeado (Raposo, 

2006; Platonov, 2001; Zhelyazkov, 2001; Martin et al., 2001; Manso et al., 

1996; Weineck, 1986), sendo a GA disso exemplo (Arkaev e Suchilin, 2004; 

Araújo, 1998; Smolevsky e Gaverdovsky, 1996; Touricheva, 1986; Gajdos, 

1983, Ukran, 1978). 

Para Platonov (1988) é evidente que a preparação desportiva de atletas a 

longo prazo é um processo complexo e delicado, que necessita de permanente 

actualização de metodologias, uma vez que os pressupostos da preparação 

desportiva se vão alterando de acordo com o desenvolvimento da modalidade, 

com o nível de conhecimentos emergentes das constantes investigações no 

âmbito das ciências do desporto e, principalmente, à medida do aumento das 

exigências físicas e técnicas que as prestações maximais determinam.  
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Na generalidade, é também consensual para diversos autores a importância da 

utilização de modelos para uma eficaz direcção no processo de treino (Arkaev 

e Suchilin, 2004; Platonov, 2001, 1988; Castelo et al., 2000; Smolevsky e 

Gaverdovsky, 1996; Bompa, 1994; Marques, 1990), sendo evidente a 

importância e necessidade do conhecimento das características dos melhores 

atletas do mundo de um determinado desporto, assim como as tendências de 

desenvolvimento do mesmo, com o objectivo de modelar as várias 

componentes de um processo de preparação desportiva. 

Arkaev e Suchilin (2004) defendem a existência de uma equipa criativa de 

treinadores, cientistas e especialistas de GA de elevado rendimento, que 

deverão trabalhar em conjunto na elaboração integrada de características 

modelo, modelos de períodos e estágios de preparação e outros modelos 

prospectivos e de previsão. Para os mesmos autores, o modelo integral básico 

do sistema de preparação de atletas de elite mundial é a actividade competitiva 

futura, pelo que deve ser cuidadosamente estudada, perspectivada e 

adequadamente modelada, prática e teoricamente, no processo de preparação. 

Platonov (2001) advoga a importância que assume a quantificação de dados 

relativos à estrutura da actividade competitiva, que sirvam como referencial 

para a escolha dos meios de treino adequados, cujo controlo deve ser 

efectuado por níveis ou etapas de preparação desportiva após caracterização e 

análise das características modelo. 

Já em 1986, Hadjiev era de opinião que uma das grandes directrizes de 

desenvolvimento científico na GA assentava na pesquisa e aplicação de 

métodos objectivos de avaliação dos efeitos do treino. O autor justificava que 

tais pesquisas criam condições para a operacionalização mais objectiva do 

prognóstico, “elemento obrigatório no método científico de direcção e gestão de 

diversos processos” (Hadjiev, 1986). Para Ukran (1978b), é impossível uma 

correcta preparação dos ginastas de alta categoria sem um estudo sistemático 

das tendências de desenvolvimento da GA. 

Sendo a temática dinâmica das cargas indispensável para a gestão da forma 

desportiva (Smolevsky e Gaverdovsky, 1996; Gajdos, 1986; Borrmann, 1980), 



Introdução 

 

 

5 

pensamos que o conteúdo do treino e competição a este nível deverá fazer 

parte integrante das metodologias dos treinadores que procuram promover 

adaptações nos ginastas com vista à excelência desportiva. 

Consideramos ainda que tal controlo da competição deve ser efectuado 

prioritariamente ao nível da carga externa, uma vez que é em função da sua 

manipulação que são delineadas as estratégias técnicas, físicas e tácticas do 

processo de planeamento.  

Para Marques e Oliveira (2001) deveremos pensar mais na qualidade dos 

estímulos de treino e menos na sua quantidade, não bastando portanto definir 

qual o volume e a intensidade das cargas mas sim conferir-lhes uma orientação 

mais precisa, para além das normas gerais. 

Este trabalho centra-se portanto na problemática da carga de treino4, mais 

especificamente na sua componente externa. 

Entende-se por carga externa, o conjunto de estímulos que constitui uma tarefa 

ou a quantidade de trabalho realizado, em treino ou competição, passíveis de 

serem manipulados externamente e determinados por indicadores tais como a 

duração, número de repetições ou ocorrências de expressões motoras, 

velocidade de execução, altura atingida, peso levantado, etc. (Platonov, 2001; 

Zhelyazkov, 2001; Siff e Verkhoshansky, 2000; Castelo et al., 2000; Raposo, 

2000). 

A carga interna ou fisiológica é entendida, pelos mesmos autores, como o 

conjunto de estímulos fisiológicos, consequentes das tarefas propostas e 

executadas, repercutidos no organismo, isto é, será o efeito interno 

consequente da carga externa aplicada e que, obviamente não pode ser 

directamente manipulado. A carga interna é determinada por indicadores como 

a frequência cardíaca, frequência ventilatória, consumo de oxigénio, 

concentração de lactatos no sangue, etc. 

                                                 
4
 Carga de treino é uma carga funcional suportada pelo organismo, provocada por 

estimulações motoras, tendo por objecto um desenvolvimento estrutural e funcional que 
fundamenta uma melhor prestação desportiva (Matveiev, 1986). 
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No que à componente externa se refere e especificamente na GA, existe uma 

particularidade que a diferencia de outras modalidades desportivas, visto ter 

em conta vários aspectos quantitativos e qualitativos (Gajdos, 1983). 

A actividade de modelação na GA, no que às cargas de treino diz respeito, 

tem-se restringido bastante à caracterização das cargas utilizadas pelos 

ginastas campeões em períodos alargados da sua preparação ou em períodos 

específicos como sejam a preparação para as grandes competições 

(Smolevsky e Gaverdovsky, 1996; Gajdos, 1983; Ukran, 1978). Tais estudos 

têm permitido a caracterização de modelos da carga dos processos de 

preparação para a competição e não da carga da competição. Acresce o facto 

de que a grande maioria dos modelos referidos reflectem exclusivamente os 

aspectos quantitativos da carga, como sejam os números de exercícios, 

ligações ou elementos, dias e sessões de treino, etc. 

Da revisão efectuada à literatura, constatamos que existe uma lacuna 

importante, na nossa óptica, no que à caracterização da carga externa diz 

respeito e mais especificamente, relativamente à modelação da carga das 

prestações competitivas em GA. Referimo-nos a características mais 

pormenorizadas da carga que vão para além da observação simplista do 

número de elementos executados ou até mesmo do tipo de elementos que os 

atletas apresentam nas suas prestações competitivas. Entendemos que é 

necessário dissecar esses mesmos elementos ou até partes específicas dos 

exercícios de competição, procurando indicadores válidos e importantes para 

uma correcta percepção dos pressupostos, físicos e técnicos, que deverão ser 

criados ao longo de todo o processo de preparação de um jovem ginasta, como 

sejam: a) indicadores relativos ao número e tipo de rotações a que são sujeitos; 

b) tipos de posturas mais utilizadas; c) dificuldade e/ou complexidade de 

algumas partes ou exigências específicas dos aparelhos, etc. 

De acordo com Hadjiev (1986), só após a caracterização criteriosa da carga da 

prestação competitiva é que os treinadores estão objectivamente preparados 

para conceber e planear a carga de treino que irá servir de base para a 

consecução de determinados objectivos da prestação competitiva. Há 
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componentes da estrutura da prestação que, apesar de influenciarem de forma 

determinante o rendimento de alto nível em cada desporto, não são objecto de 

um desenvolvimento adequado durante o processo de formação desportiva 

(Marques e Oliveira, 2001). 

Na formação e educação dos jovens ginastas, todo o treinador se vê 

confrontado com a questão de saber que elemento, dos múltiplos a aprender, 

deverá ser treinado neste ou naquele momento (Borrmann, 1980), pelo que no 

âmbito do planeamento das cargas de treino em GA, uma das tarefas 

indispensáveis é a selecção dos elementos que deverão fazer parte do 

repertório dos exercícios dos ginastas em todas as etapas da sua carreira 

(Nunomura, 2004; Daniels, 1987; Smolevsky, 1978), devendo ser analisadas as 

evoluções do conteúdo dos exercícios do passado até aos actualmente 

praticados, possibilitando perspectivar a sua evolução futura (Jian e Dong, 

1997; Smolevsky, 1978). Trata-se portanto de escolher e valorizar conteúdos e 

estímulos de treino cujas características se constituam em pressupostos da 

maximização das futuras prestações desportivas (Marques e Oliveira, 2001). 

Por um lado, o CP apresenta-se determinante e talvez a força mais dinâmica 

na direcção da evolução da modalidade (Arkaev e Suchilin, 2004; Roetzheim, 

1991; Côrte-Real et al., 1991), no entanto não exclui a possibilidade dos 

treinadores terem uma ampla margem de manobra no sentido de diversificarem 

as suas estratégias metodológicas, sem perder de vista o objectivo primordial 

do desporto de rendimento – prestações competitivas à escala mundial (Côrte-

Real et al., 1991). 

Por outro lado, a evolução tecnológica verificada nas últimas décadas tem 

permitido a construção de aparelhos mais fortes e flexíveis que favorecem o 

aparecimento de elementos de elevado coeficiente de dificuldade ou diferentes 

técnicas de execução, bem como maior índice de segurança aos praticantes 

(Araújo, 1997; Touricheva, 1986), sendo as PA disso um bom exemplo 

(Carvalho, 2004; Sands et al., 2003, Touricheva, 1986), justificando a 

necessidade de actualização de dados e estudos que se revelam hoje 

desajustados à realidade (Sands et al., 2003; Takei et al., 1992; Witten e 
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Witten, 1991). 

Durante muitos anos fez parte do programa competitivo da FIG a execução de 

exercícios obrigatórios, considerados uma necessidade absoluta para garantir 

e orientar o treino de base (Hofmann, 1999; Leglise, 1987). Dada a sua 

extinção em 1997 e dada a sua validade enquanto instrumento de 

desenvolvimento dos programas de treino em GA (Corn, 1997), a FIG 

desenvolveu um documento intitulado “Age Group Development Program” (FIG, 

1997a), através do qual apresenta importantes dados relativos ao conteúdo da 

carga a que se devem sujeitar os ginastas, ao longo das diferentes etapas do 

seu desenvolvimento.  

Ora, se relativamente à caracterização física e psicológica os referidos dados 

se encontram devidamente fundamentados em investigações científicas, já as 

recomendações que se reportam ao conteúdo do treino carecem de 

fundamentação e confirmação. 

A GA é uma modalidade desportiva de prestações acíclicas, caracterizada 

também pelas centenas de técnicas que definem a exteriorização das 

prestações, características que para Silva (1988) tornam mais complexo o 

controlo e mensuração da carga, pelo que é intenção deste trabalho mensurar 

os indicadores quantitativos do aspecto externo da carga e não dos seus 

aspectos internos.  

Hoje em dia, uma decisão de planeamento tomada em função do 

conhecimento da duração de determinada sessão de treino num aparelho é 

demasiado limitada, uma vez que 30 minutos de treino podem corresponder a 3 

ou 15 ensaios, com combinações de 3 ou 15 elementos por ensaio, com maior 

ou menor complexidade técnica, com muito ou pouco risco, etc.  

Como se pode verificar o grau de especificidade e discriminação necessários 

na análise dos indicadores da carga externa não se compadece com a forma 

como tais assuntos têm sido tratados na grande parte da literatura 

especializada, pelo que consideramos este estudo uma tentativa ambiciosa de 

aprofundar e melhorar o tipo de modelo de análise de indicadores do efeito do 

treino em PA. 
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Propomo-nos então investigar os pressupostos que determinam as opções 

técnicas e físicas das melhores ginastas do mundo, enquanto referências que 

ditam a direcção do desenvolvimento da GA, através da observação da carga 

externa dos seus exercícios de PA, recorrendo a uma análise pormenorizada 

do conteúdo dos mesmos. Pretendemos ainda observar a evolução dos 

exercícios das finalistas de PA nos últimos quatro ciclos olímpicos, na tentativa 

de perspectivar as respectivas tendências. 

Caso se constate que a GA de alto nível tende para a inutilização de uma 

determinada acção motora, tipo de elemento ou posição de trabalho, porque 

razão devem ser criadas adaptações específicas, durante 6 a 9 anos (Arkaev e 

Suchilin, 2004; Hofmann, 1999; Touricheva, 1986, Smolevsky, 1978), reduzindo 

consequentemente o tempo para outras que se revelem cada vez mais 

utilizadas? 

Por tudo isto, para não hipotecar as necessárias 10.000 horas de treino para 

alcançar a maestria desportiva em GA (Salmela, 1997), parece-nos pertinente 

o problema proposto neste trabalho, com duas dimensões: 

1) Quais as características da carga externa de um exercício modelo de 

PA; 

2) Quais as tendências evolutivas que lhe podem estar associadas. 
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1.3. Objectivos 

1.3.1. Gerais 

A estrutura deste trabalho baseia-se na observação das melhores ginastas do 

mundo em PA nos 4 últimos ciclos olímpicos, prevendo a observação de 

variadíssimos indicadores relativos a quatro categorias distintas de observação. 

Os objectivos deste estudo são: 

1) Contribuir com referências actualizadas e objectivamente mensuradas sobre 

o estado actual da GA de alto rendimento nas PA; 

2) Quais as suas tendências evolutivas; 

O estado actual pela observação do último ciclo olímpico e as tendências 

evolutivas através da avaliação da dinâmica das evoluções ocorridas nos 

últimos quatro ciclos, ou seja, 16 anos.  

3) Como terceiro grande objectivo do nosso trabalho, retirar informações que 

poderão ser de grande utilidade prática aos vários intervenientes em processos 

de treino. Entre os principais beneficiários deste tipo de informação 

enquadramos os treinadores de ginastas em prestações maximais, 

coordenadores de carreiras conducentes ao alto rendimento, ginastas de elite 

ou em formação e investigadores que tenham como objecto de estudo a 

caracterização interna do esforço em GA. 

Pretendemos fundamentalmente contribuir de alguma forma para as tomadas 

de decisão e opções, por parte de todos os referidos intervenientes, ginastas, 

treinadores ou investigadores, aquando da construção de um exercício de 

competição para as PA, assim como nos momentos de selecção e orientação 

do trabalho das mais jovens. 
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1.3.2. Específicos 

Tendo em consideração as categorias sobre as quais vai incidir a definição da 

carga externa, propomos a clarificação dos seguintes objectivos específicos: 

1) Caracterizar o Exercício Modelo de PA em função de cada uma das 4 

categorias de observação definidas, a saber: 

a) em função do seu conteúdo e estrutura geral; 

b) em função do coeficiente de dificuldade apresentado; 

c) em função das posições de trabalho utilizadas; 

d) em função do volume e tipo de rotações apresentado. 

2) Observar as tendências evolutivas para cada uma das categorias acima 

mencionadas; 

3) Na sequência dos dois objectivos anteriormente formulados, retirar as 

implicações práticas para o processo de treino desportivo, considerando as 

regras da competição em GA, espelhadas nos CP, como uma das grandes 

influências da direcção e orientação do desenvolvimento da modalidade 

(Arkaev e Suchilin, 2004; Roetzheim, 1991; Côrte-Real et al., 1991) e ainda 

o documento “Age Group Development Program” da FIG (1997a), cujos 

conteúdos se apresentam, por parte de uma entidade altamente 

credenciada, como orientação no processo de treino e preparação de 

ginastas ao longo da sua carreira. Para a concretização deste terceiro 

objectivo estabelecemos dois níveis distintos de análise: 

a) Avaliar o grau de adequação da evolução observada nas quatro 

categorias de observação anteriores, relativamente às diversas 

orientações e directrizes ditadas pelos códigos de pontuação da FIG. 

b) Avaliar até que ponto os conteúdos técnicos de PA, propostos pelo 

programa de desenvolvimento da FIG, se reflectem na actividade da 

prática competitiva das melhores atletas do mundo, justificando a sua 
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importância na selecção dos conteúdos de treino das ginastas, ao 

longo da sua carreira. 

4) Finalmente, dada a tendência referida por muitos (Arkaev e Suchilin, 2004; 

Carvalho, 2004; Sands et al., 2003; FIG, 1997b e 1994; Smolevsky e 

Gaverdovsky, 1996; Witten e Witten, 1991; Cimnaghi e Marzolla, 1988; 

Schembri, 1983) de aproximação das técnicas e conteúdos dos elementos e 

exercícios de PA relativamente aos de barra fixa5 (BF) de Ginástica Artística 

Masculina (GAM), propomo-nos: 

a) Observar, nas categorias e indicadores em que seja possível, até que 

ponto se confirmam as anunciadas tendências de aproximação dos 

exercícios de PA aos de BF.  

Uma vez que não iremos observar a actividade competitiva de GAM, 

discutiremos e concluiremos com base na opinião de outros autores e 

estudos. 

Para a realização deste trabalho, efectuamos uma revisão à literatura que, no 

âmbito do treino desportivo em geral e da GA especificamente, enquadram os 

problemas associados à carga de treino e sua modelação, procurando dar a 

conhecer os estudos efectuados que, no âmbito da GA, oferecem contributos 

para a caracterização da sua carga externa. Dada a forte ligação entre a 

composição dos exercícios de competição e a dinâmica das regras reflectidas 

nos CP, apresentamos um resumo dos CP vigentes nos últimos 4 ciclos 

olímpicos, remetendo para o anexo I uma descrição detalhada do CP actual. 

Com base em procedimentos característicos da metodologia observacional, 

elaboramos e validamos um sistema de categorias, no qual incluímos todos os 

indicadores da carga que entendemos relevantes, constituindo o instrumento 

central do trabalho e através do qual nos foi possível a obtenção dos dados 

para a referida caracterização. 

                                                 
5
 Aparelho da ginástica artística masculina, composto de dois pés metálicos que suportam uma 

barra, cilíndrica e também metálica (Rocha e Pinho, 2002). 
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Estruturamos a apresentação dos resultados apurados em função das 

categorias de observação definidas, acompanhando sempre a respectiva 

discussão, não só com dados provenientes de outros estudos ou literatura, mas 

também com o suporte regulamentar dos CP, que justificam muitas vezes as 

transformações na composição dos exercícios das ginastas e, por conseguinte 

na estrutura da carga. 



Introdução 

 

 

14 



Revisão da Literatura 

 

 

15 

2. Revisão da Literatura 

2.1. Caracterização da GAF 

A GA é uma das modalidades desportivas mais populares do programa 

olímpico (FIG, 2003a; Smolevsky e Gaverdovsky, 1996) e há mais de um 

século que a FIG reúne os representantes de praticamente todos os 

continentes do mundo, na realização deste evento (Smolevsky e Gaverdovsky, 

1996). É também um dos mais antigos desportos olímpicos (Arkaev e Suchilin, 

2004; FIG, 2003a), sendo inicialmente praticado nos JO da antiguidade em que 

os atletas realizavam uma variedade de eventos que podiam ser livremente 

chamados de “Ginástica”. 

O termo “Ginástica” deriva da antiga palavra grega “gumnos” cuja tradução 

significa nu, razão pela qual as mulheres foram excluídas dos antigos Jogos 

Olímpicos, não só como atletas mas também como espectadoras (FIG, 2003a).  

Em 1928 realizam-se os JO de Amesterdão, onde as senhoras são admitidas 

pela primeira vez, a título experimental e só em apresentações de grupo nas 

disciplinas de exercícios livres e com aparelhos manuais (FIG, 2003a). 

Pela primeira vez, nos JO de Helsínquia em 1952, as mulheres são autorizadas 

a competir individualmente no programa de quatro aparelhos – Saltos de 

Cavalo6, Paralelas Assimétricas, Trave7 e Solo8 (FIG, 2003a), tendo sido 

retiradas outras provas como os 100 metros, o salto em altura e outras que, ou 

desapareceram ou se integraram no Atletismo. 

Desde então a GA sofreu um avanço colossal (Arkaev e Suchilin, 2004), 

facilmente observável pela comparação entre os exercícios dos campeões dos 

                                                 
6
 Aparelho de GA em que o/a ginasta realiza saltos com apoio na mesa de saltos. Estes são 

precedidos de uma corrida de balanço e de uma chamada no trampolim (Rocha e Pinho, 
2002b). 
7
 Aparelho de GAF composto de uma viga de madeira com 10.00 centímetros de largura e 5.00 

metros de comprimento, revestida de material sintético aderente. Assenta em dois pés e tem 
altura de 1.25 metros (Rocha e Pinho, 2002b). 
8
 Aparelho de GA em que o/a ginasta realiza elementos gímnicos e acrobáticos no estrado 

(Rocha e Pinho, 2002b). 
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primeiros e últimos JO. Contribuíram para essa evolução a introdução no treino 

de novos tipos de colchões, fossos9 e equipamento de treino, bem como novos 

métodos, meios e técnicas de aprendizagem. 

Ao mesmo tempo e a par do referido progresso, segundo Arkaev e Suchilin 

(2004) permaneceu a principal e tradicional característica da GA, desde a sua 

formação como desporto, ou seja, a dificuldade dos exercícios, sua 

composição e qualidade de execução.  

Sands at al. (2003), descrevem a GA como uma invulgar mistura de desporto e 

arte, acrobacia e dança, rigidez e flexibilidade, voos e aterragens, maturidade e 

juventude. Para estes autores os ginastas executam gestos complexos que 

requerem uma espantosa capacidade física e excepcional coragem. 

Segundo Smolevsky e Gaverdovsky (1996) a GA é uma actividade que se 

manifesta com as acções individuais de coordenação complexa tipo “standard”, 

ou seja, são os exercícios das provas múltiplas que se realizam em condições 

estáveis, onde a maestria dos ginastas se avalia por um grupo de juízes, 

conforme os critérios de dificuldade do programa, a composição e qualidade de 

execução.  

Também Arkaev e Suchilin (2004) descrevem a GA como pertencendo a um 

grupo de desportos com uma estrutura cinemática estabilizada de acções de 

coordenação complexa, realizadas em condições estáveis sem contacto directo 

com adversários. A GA de alto nível é complexa em termos de coordenação, 

extremamente exigente ao nível da preparação técnica, física, funcional e 

psicológica dos seus atletas. 

A classificação da GA no grupo de desportos onde predomina a componente 

técnica ou os aspectos coordenativos na sua prática é consensual e partilhada 

por diversos autores da teoria e metodologia geral do treino desportivo, 

conforme podemos observar no Quadro 1. 

 

                                                 
9
 Estrutura elevada ou embutida no solo, com uma profundidade de cerca de 1.50 metros, de 

dimensões e forma muito variáveis, que contém materiais amortecedores do impacto (Rocha e 
Pinho, 2002). 
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Quadro 1 – Enquadramento da GA no panorama dos diferentes grupos de desportos, em 
função da solicitação das capacidades coordenativas. 

Autor Data Classificação Características 

Grosser e 

Neumaier 
1986 Desportos Combinados 

Aplicação combinada da precisão 
de movimentos, expressão e 

capacidades de condição física. 

Bompa 1994 

Desportos de 
aperfeiçoamento da 

coordenação e da forma 
dos gestos 

Combinação complexa de 
coordenação, força e velocidade. 

Castelo et al. 2000 Modalidades de exactidão 
Técnica como conteúdo essencial 
do treino, servindo para aumentar 
a precisão e expressão motora. 

Zhelyazkov 2001 
Desportos com estrutura 

cinemática estável 

A forma e carácter estão 
previamente estabelecidos na 
base da estrutura biomecânica 

racional e uma série de requisitos 
de estilo e estética. 

Platonov 2001 
Desportos de coordenação 

complexa 
Não menciona. 

Martin, Carl e 
Lehnertz 

2001 

Desportos cujas destrezas 
representam o conjunto de 

partes isoladas para 
constituir um rendimento 

global em condições 
estáveis de envolvimento. 

Não mencionam. 

Peixoto 2001 

Desportos onde a 
multiplicidade de Técnicas 
determina a execução total 

e onde a estrutura da 
competição é constante. 

A consistência da execução 
técnica é feita pela estrutura da 
competição e da diferenciação 

consciente das técnicas. 

Manso et al. 2003 
Desportos acíclicos de 
Técnica – Composição. 

A técnica colabora, 
fundamentalmente, para aumentar 
a precisão e a expressividade dos 

movimentos 

 

Das características apresentadas, não obstante algumas diferenças, emergem 

categorias comuns que permitem caracterizar a GA, como sejam a 

complexidade, coordenação, condições estáveis, expressão e precisão de 

movimentos.  

Em função do modo de determinação do resultado desportivo, Platonov (2001) 

enquadra a GA no tipo de desportos nos quais o resultado é determinado 

subjectivamente por juízes, valorizando a precisão, dificuldade, expressividade, 
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etc., ou seja, como afirmam Arkaev e Suchilin (2004), o objecto de avaliação é 

não só o que a ginasta faz mas também como faz.  

Os autores da área gímnica (Arkaev e Suchilin, 2004; Smolevsky e 

Gaverdovsky, 1996), concordando com as elevadas exigências de carácter 

técnico da modalidade, acrescentam os também elevados níveis de preparação 

física, funcional e psicológica, necessários para o sucesso dos atletas de GA.  

Segundo James (1987), dada a dificuldade crescente dos exercícios, o nível de 

força das ginastas deverá ser muito elevado, podendo determinar o sucesso ou 

fracasso das ginastas em competição. Plotkin et al. (1989) corroboram esta 

necessidade de níveis elevados de força, acrescentando a força rápida como 

qualidade indispensável aos ginastas de elevado nível. Jian e Dong (1997) 

acrescentam as grandes exigências mentais da modalidade. 

Relativamente às características específicas das ginastas de GAF, verificou-se 

nas últimas décadas, desde os finais dos anos 60, um rejuvenescimento e 

abaixamento na estatura e peso das ginastas participantes nas grandes 

competições internacionais (Arkaev e Suchilin, 2004; Smolevsky e 

Gaverdovsky, 1996; Petiot, 1987; Gajdos, 1983). Desta forma, conceituados 

autores desta modalidade desportiva referem como características 

antropométricas das ginastas actuais os valores de 150-160 cm de altura e 38-

50 kg de peso (Arkaev e Suchilin, 2004) ou 150 cm e 44 kg (Smolevsky e 

Gaverdovsky, 1996). 

A idade das ginastas participantes em JO decresceu durante alguns anos, 

tendência que estabilizou nos últimos ciclos. Enquanto que a média de idades 

das ginastas participantes nos JO de 1964 foi de 22.20 anos, em 1976 foi de 

18.30 anos. No entanto, Arkaev e Suchilin (2004) referem que enquanto a 

média de idades das ginastas russas nos JO de 1996 foi de 17 anos, nos JO 

de 2000 foi 18 anos de idade.  

Smolevsky e Gaverdovsky (1996) afirmam mesmo que esta tendência de 

rejuvenescimento está estabilizada, fixando a idade óptima de participação de 

ginastas nas equipas seleccionadas para os JO em 17-19 anos, confirmando o 

valor de 18 anos apresentado por Petiot (1987), bem como as idades médias 
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das ginastas participantes em campeonatos do mundo (CM) e JO, desde 1996 

até 2004, conforme se observa no Quadro 2.  

Quadro 2 – Idade média das participantes de GAF em CM e JO desde 1993 até 2004 (FIG, 
1993a, 1997b, 2003 e 2004). 

Competição Data 
Idade média das participantes 

de GAF 

CM (Birmingham) 1993 15.50 

CM (Sabae) 1995 15.90 

JO (Atlanta) 1996 17.20 

CM (Lausanne) 1997 17.40 

CM (Tianjin) 1999 16.84 

JO (Sidney) 2000 18.17 

CM (Ghent) 2001 17.72 

CM (Anaheim) 2003 17.37 

JO (Atenas) 2004 18.63 

Ainda relativamente à idade das ginastas participantes em competições de 

âmbito mundial, importa referir que a FIG, com a intenção de travar a já referida 

tendência de rejuvenescimento, alterou em 1997 a idade mínima limite para 

participação em competições de nível sénior de 15 para 16 anos de idade. Esta 

alteração surge na sequência de uma proposta de Grandi (1991), segundo o 

qual a regulamentação relativa à idade de participação das ginastas deveria 

evoluir progressivamente até ao limite de 18 anos de idade. Fink (2003), 

considerando boa a intenção do aumento da idade mínima regulamentar, 

considera que essa alteração travou o desenvolvimento e o efeito espectacular 

dos exercícios observados nos CM de 2002. 

O treino de GA é entendido como um processo de preparação a longo prazo 

(Arkaev e Suchilin, 2004; Araújo, 1998; Smolevsky e Gaverdovsky, 1996; 

Gajdos, 1983; Ukran, 1978), sendo que o início da prática da actividade se dá 

em idades muito baixas. Referindo-se à modalidade masculina, vários autores 

(Arkaev e Suchilin, 2004; Smolevsky e Gaverdovsky, 1996; Ho, 1987) dizem 
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ser necessários 10 a 12 anos, desde o início da prática, para se atingirem 

grandes resultados. Para a GAF, segundo a generalidade dos autores (Arkaev 

e Suchilin, 2004; Manso et al., 2003; Smolevsky e Gaverdovsky, 1996; Hadjiev, 

1991; Touricheva, 1986; Radoulov, 1986), o início da prática dá-se aos 5-6 

anos e a duração média de preparação para atingir os mais elevados 

resultados, situa-se entre os 6-9 anos de treino. 

Manso et al. (2003) afirmam que o recrutamento dos futuros campeões em 

idades mais baixas (5-6 anos) é uma realidade das modalidades que assentam 

em capacidades coordenativas muito finas (caso dos desportos acrobáticos) ou 

daquelas que necessitam de adaptação a um meio pouco habitual (caso da 

natação).  

Na literatura, encontramos essencialmente dois tipos de argumentos que 

justificam o início precoce da prática em GA. Por um lado, vários autores 

(Arkaev e Suchilin, 2004; Manso et al., 2003; Smolevsky e Gaverdovsky, 1996; 

Hadjiev, 1991) estabelecem a relação entre a idade de obtenção dos mais 

elevados rendimentos na modalidade e a duração da preparação para atingir 

esse nível para determinar a idade óptima para o início da prática.  

Por outro lado, dada a quantidade e complexidade das técnicas associadas à 

GA, alguns autores defendem o aproveitamento das idades mais baixas (a 

partir dos 5 anos), como mais favoráveis para o desenvolvimento de diversas 

capacidades motoras e funcionais (Grandi, 1991; Gaverdovsky, 1986; 

Radoulov, 1986). Radoulov (1986) apresenta os seguintes argumentos para um 

início precoce do treino em GA: a) as altas possibilidades motoras e funcionais 

das crianças até aos 11-14 anos; b) o elevado nível de força relativa das 

crianças; c) o elevado nível de capacidade de trabalho; d) a excepcional 

audácia das crianças; e) a estrutura biomecânica e cinemática dos exercícios 

de GA; f) aos 5-6 anos desenvolvem-se melhor os analisadores musculares e 

vestibulares. 



Revisão da Literatura 

 

 

21 

2.2. Estrutura da Actividade Competitiva 

2.2.1. Participação Competitiva 

A GAF, enquanto modalidade desportiva, inclui a participação competitiva das 

suas atletas, através de exercícios livres ou facultativos em 4 aparelhos, saltos, 

PA, trave e solo. 

Nas grandes competições internacionais organizadas pela FIG, CM e JO, estão 

previstos 4 tipos de participação ou concursos das ginastas numa mesma 

competição. Assim, o regulamento técnico da FIG (2005) prevê os seguintes 

concursos de participação em competição: 

a) Concurso I, no qual participam todas as ginastas inscritas na competição, 

individualmente e/ou em equipa. Individualmente as ginastas podem apresentar 

os seus exercícios de competição na quantidade de aparelhos desejada, em 

função dos seus objectivos individuais, dos objectivos e estratégia da sua 

equipa ou do nível de especialização que possua num ou mais aparelhos. Na 

participação por equipa, de um total de seis ginastas que a podem constituir, 

apenas 5 executam em cada aparelho, contando apenas as 4 melhores notas 

da equipa para efeito classificativo. 

No Concurso I são apuradas as ginastas e equipas para todos os tipos de final, 

ou seja, para os demais concursos; 

b) Concurso II, que consiste na final individual, no qual participam as 24 

ginastas melhor classificadas no concurso I, no conjunto dos 4 aparelhos “all 

around”, sendo o concurso onde se apura o título geral individual. A 

classificação é obtida através do somatório das notas auferidas por cada 

ginasta nos 4 aparelhos. Esta participação está ainda limitada ao máximo de 2 

ginastas por federação ou país; 

c) Concurso III, onde se apuram os títulos por aparelho, no qual participam as 

8 melhor classificadas em cada aparelho no concurso I, também num máximo 
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de 2 por país. A classificação é atribuída através da nota obtida pelas ginastas 

neste concurso, independentemente daquela que a classificou no concurso I; 

d) Concurso IV, que consiste na final por equipas, onde participam as 8 

equipas melhor classificadas no concurso I e no qual participam apenas 3 

ginastas de cada equipa por aparelho. No concurso IV apura-se o título 

colectivo e a respectiva classificação é atribuída através do somatório de todas 

as 3 notas da equipa no conjunto dos 4 aparelhos. Embora este concurso 

possua esta numeração, a sua concretização dá-se após o concurso I e antes 

do concurso II. 

Desta forma pode acontecer que, uma ginasta finalista de um determinado 

aparelho tenha já efectuado o seu exercício de competição por 3 vezes, 

apresentando-o na final (concurso III) pela quarta vez, caso tenha participado 

nos demais concursos descritos.  

Fink (2003) resumiu de forma interessante as grandes inovações na estrutura 

da actividade competitiva de GA na última década, às quais chamou de 

extraordinárias e que, em sua opinião, mudaram a GA para sempre, conforme 

podemos observar no Quadro 3. 

Quadro 3 – Inovações na GA na última década (Fink, 2003). 

ANO LOCAL INOVAÇÕES 

1989 Estugarda Introdução de finais “new life”  

1990 Bruxelas Alteração de 4 para 6 juizes na avaliação 

1991 Indianápolis Primeira utilização do sistema formal de controlo de juízes. 

1992 Paris Primeiro CM para especialistas. 

1992 Barcelona 
Abrandamento nas regras do Comité Olímpico Internacional, 
com a aparição do “Dream Team” em Basquetebol, abrindo 
o caminho ao “prize money” em GA. 

1993 Birmingham 

Primeiro Campeonato do Mundo misto “geral individual e 
por aparelhos”. 

Introdução de grande quantidade de pontos de bonificação 
por dificuldade. 

 

 



Revisão da Literatura 

 

 

23 

Quadro 3 – (Continuação). 

ANO LOCAL INOVAÇÕES 

1997 Lausane 

Primeiro Campeonato do Mundo sem exercícios 
obrigatórios. 

Formato das equipas alterado do tradicional 7-6-5 para 6-5-
4. 

Juízes distribuídos entre Júris A e B. 

Introdução e amostragem da Nota de Partida. 

Júri B passa a apresentar deduções em vez de notas. 

1998 Sabae Primeira Final da Taça do Mundo para concluir a 
competição múltipla de séries de Taças do Mundo. 

2000 Sidney Primeira utilização de ginastas “Wild Card” das Uniões 
Continentais. 

2001 Ghent 

Competição de Equipas e Finais de Aparelhos sem 
aquecimento no pódium. 

Formato das equipas na Final de Equipas – 6-3-3. 

Introdução da mesa de saltos. 

2.2.2. Paralelas Assimétricas 

As PA modernas (Figura 1) são uma consequência e evolução das paralelas 

simétricas da GAM. Levantou-se um dos banzos10 e criou-se um novo e 

excitante aparelho (Sands et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Paralelas assimétricas. 

                                                 
10

 Cada uma das barras das paralelas ou das paralelas assimétricas. Cada banzo é forrado de 
madeira e tem um núcleo em fibra sintética altamente resistente (Rocha e Pinho, 2002). 
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Este aparelho, conforme Figura 2, consiste em dois banzos paralelos a alturas 

distintas, o banzo superior (Bs) a 2.41 metros do solo, ajustável em altura para 

as ginastas de grande estatura, e o banzo inferior (Bi) a 1.61 metros. A 

distância diagonal entre os dois banzos é regulável, de 1.30 a 1.80 metros, 

sendo esta, na actualidade, uma das características que mais contribuiu para o 

desenvolvimento dos elementos apresentados neste aparelho. De facto a 

evolução no afastamento permitido entre os dois banzos permitiu a realização 

de elementos diferentes e a execução de outros com maior amplitude (Sands 

et al., 2003), dada a possibilidade das ginastas utilizarem uma posição mais 

estendida do seu corpo, aproximando-se assim das técnicas utilizadas pelos 

homens na BF. 

Figura 2 – Medidas das PA (FIG, 2000a). 

Outras características, cuja evolução determinou também o progresso no tipo e 

forma dos elementos executados, relacionam-se com: a) a forma dos banzos, 

que eram ovais até aos anos 90 e passaram a ser redondos (com um diâmetro 

de 4.00 centímetros). A forma oval dos banzos criava problemas de preensão 

às ginastas, impedindo-as de executar alguns elementos que são hoje 

executados, cada vez mais frequentemente; b) a introdução de filamentos de 

fibra sintética ou grafite no interior dos banzos ou ainda a sua constituição 

formada por tubos deste tipo de material revestidos de madeira, conferindo-

lhes maior flexibilidade e segurança.  

Estas transformações ao nível das características do aparelho, consideram-se 

como determinantes na estrutura e composição dos exercícios de competição 

actuais (Carvalho, 2004; Sands et al., 2003). Takei et al. (1992) afirmam que os 

grandes avanços na construção dos equipamentos de GA deram origem ao 
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desenvolvimento de novas técnicas e elementos novos, provocando 

necessárias adaptações aos CP da FIG, principalmente pelo incremento do 

nível de dificuldade apresentado pelos ginastas nos últimos tempos. 

Por estas razões e pela evolução natural da modalidade, segundo a opinião de 

diversos autores (Arkaev e Suchilin, 2004; Carvalho, 2004; Sands et al., 2003; 

FIG, 1997b e 1994; Smolevsky e Gaverdovsky, 1996; Witten e Witten, 1991; 

Cimnaghi e Marzolla, 1988; Schembri, 1983), os elementos executados nas PA 

têm-se aproximado cada vez mais daqueles que apresentam os homens na BF 

em GAM. 

O conteúdo dos exercícios de PA é composto de diferentes tipos de elementos, 

voltas, balanços, apoios, passagens de posições baixas e altas, etc., os quais 

se executam através dos banzos superior e inferior (Gajdos, 1983). 

O exercício de PA tem início com uma entrada11 e deve apresentar uma 

distribuição progressiva dos elementos de modo a criar pontos altos que 

conduzam a uma saída12 equivalente ao valor do exercício. É fundamental a 

utilização de todo o aparelho através de movimentos para o exterior, por cima, 

entre e por baixo dos banzos.  

O conteúdo do exercício deve ser bastante variado e presenteado com 

básculas13, balanços atrás, elementos por baixo do banzo, voltas livres14 

(Figura 3), gigantes faciais e dorsais, balanços circulares e “stalders”15 (Figura 

                                                 
11

 Primeiro elemento de um exercício de GA (Rocha e Pinho, 2003b). 
12

 Último elemento de um exercício de GA, tendo que ser um elemento classificado como saída 
no código de pontuação (Rocha et al., 2003b). 
13

 Tipo de movimentos em que existe uma acção de fecho anterior entre o tronco e os membros 
inferiores com subsequente abertura. Implica normalmente uma mudança de posição do 
ginasta relativamente ao aparelho (da suspensão para o apoio, por exemplo) (Rocha e Pinho, 
2003). 
14

 Elemento executado a partir do apoio que consiste numa rotação atrás no eixo transversal, 
em cuja fase descendente há um fecho do tronco sobre os membros superiores e consequente 
aproximação do centro de gravidade do banzo, passando por uma suspensão invertida para, 
na fase ascendente, através de uma acção de antepulsão dos membros superiores, abrir o 
ângulo membros superiores-tronco e terminar em apoio invertido (Figura 3). 
15

 Elemento executado a partir do apoio que consiste numa rotação atrás no eixo transversal, 
em cuja fase descendente há um fecho dos ângulos braços-tronco e pernas e consequente 
aproximação do centro de gravidade do banzo, passando por uma suspensão invertida para, 
na fase ascendente, através de uma acção de antepulsão dos membros superiores, abrir o 
referido ângulo braços-tronco e terminar em apoio invertido (Figura 4). 
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4). A partir destas categorias, surgem elementos com rotação no eixo 

longitudinal e transversal, mudanças de pegas ou mudanças saltadas e 

elementos de voo (FIG, 2001). 

De acordo com o actual CP (FIG, 2006), os elementos de um exercício de PA 

devem representar uma variedade das seguintes categorias de movimentos: 

a) Círculos e balanços: gigantes atrás, gigantes à frente, balanços e voltas 

livres, “stalders” e “endos”16 (Figura 5) e círculos encarpados. 

b) Voos: voos do Bs para o Bi e vice-versa, voos com contra movimento, 

saltos e mortais. 

Destas duas categorias, as ginastas deverão ainda demonstrar elementos com 

rotações nos eixos longitudinal e transversal e mudanças de pegas. 

                                                         

 

 

 

Figura 3 – Volta Livre.         Figura 4 – “Stalder”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – “Endo”. 

                                                 
16

 Elemento semelhante ao “stalder”, executado em rotação à frente no eixo transversal (Figura 
5). 
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Referindo-se aos aspectos tácticos na elaboração de exercícios de competição 

em PA, Sands (1984) sugere que as ginastas mais avançadas deveriam olhar 

para os exercícios apresentados pelos homens em BF, com o intuito de 

conhecer a direcção do desenvolvimento dos exercícios no aparelho. O autor 

justifica a recomendação com o facto da tendência dos exercícios de PA se 

aproximarem da BF, referindo mesmo um atraso de 3 anos das PA 

relativamente à BF. 

Segundo Sands et al. (2003), tal como os saltos, os exercícios de PA não 

podem ser examinados pela divisão da prestação em fases simples, devendo 

cada elemento executado neste aparelho ser tratado separadamente. O autor 

lembra ainda que, o actual CP inclui acima de 250 elementos. 

2.3. Código de Pontuação 

O CP, como documento regulador de todas as competições internacionais, 

estabelece e determina as funções e normas de funcionamento para todos os 

intervenientes. Assim, todos os elementos dos júris, ginastas e treinadores 

devem proceder segundo as normas por ele estabelecidas. 

Até à última edição de 2006 (anexo I), o CP tem sido actualizado no final de 

cada ciclo olímpico (de 4 em 4 anos), tendo por base a análise cuidadosa das 

tendências de desenvolvimento da GAF em cada um dos aparelhos, 

constatadas ao longo das competições internacionais mais importantes, assim 

como os resultados de estudos científicos e o desenvolvimento da estrutura 

dos aparelhos.  

As referidas actualizações são da responsabilidade do comité técnico da FIG, 

constituído por sete individualidades reconhecidas pelo meio gímnico 

internacional (todas mulheres) e são eleitas de 4 em 4 anos. 

Para Arkaev e Suchilin (2004) o CP é o principal instrumento do 

desenvolvimento da ginástica no mundo. Discordantes de muitas das 

alterações que têm sido produzidas ao longo das últimas edições do CP e 

justificando as razões pelas quais têm direccionado a GA para caminhos 
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menos correctos e menos justos, os autores apresentam sérias críticas à forma 

isolada e subjectiva com que os comités técnicos têm alterado as regras da 

modalidade.  

Opinião semelhante é apresentada por Minusa (2000) que acusa o CP de 1997 

de fomentar unilateralmente a acrobatização da GA, perdendo-se qualidades 

que caracterizavam a modalidade como o virtuosismo e a originalidade dos 

atletas e treinadores. 

2.3.1. O Código de Pontuação nos últimos 4 ciclos 

Conforme referimos, o CP tem sido actualizado de quatro em quatro anos, pelo 

que nos últimos quatro ciclos olímpicos os exercícios de competição foram 

estruturados e avaliados em função de regras diferentes, ou seja, seguiram as 

normas estipuladas por quatro CP diferentes. Uma vez que estudámos e 

observámos os exercícios destes últimos quatro ciclos, entendemos ser 

importante uma breve exposição relativa às principais regras a que os mesmos 

se sujeitaram, possibilitando a compreensão total da estrutura e respectiva 

carga dos exercícios analisados. 

Em primeiro lugar importa lembrar que, até à presente edição do CP (FIG, 

2006), a nota final máxima de qualquer ginasta era de 10.00 pontos. A tradição 

do “10”, enquanto indicador da perfeição, constituía uma das principais razões 

que justificavam a sistemática actualização das regras de avaliação dos 

exercícios de competição.  

Com a necessidade de não ultrapassar o valor de 10.00 pontos mas também 

de distinguir as prestações dos atletas de elevado nível, a FIG foi alterando as 

regras, jogando com o valor dos diversos factores da avaliação, no sentido de 

dificultar cada vez mais o acesso à nota máxima. 

As funções e responsabilidades da avaliação dos exercícios em competição 

são divididas por dois tipos de Júri (A e B), aos quais são atribuídas funções 

distintas relativamente aos factores de cotação ou avaliação que deverão 

observar. 
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O Júri A é constituído por uma supervisora do aparelho, normalmente um 

elemento do comité técnico da FIG e por duas juízes experientes, designadas 

A1 e A2, as quais são responsáveis pela avaliação do conteúdo dos exercícios, 

observando designadamente os factores de cotação que dizem respeito à 

dificuldade, exigências de grupos de elementos e ao valor de ligação. Do 

resultado do seu trabalho obtem-se a Nota A de um determinado exercício. 

O Júri B, que integra igualmente a supervisora do aparelho, é constituído por 

mais 6 juizes com a incumbência de avaliar a execução, composição e 

apresentação artística dos exercícios. Aplicam essencialmente deduções por 

faltas cometidas pelas ginastas nestas componentes, das quais surge a Nota 

B. 

2.3.1.1. Factores de Cotação 

A nota final de um exercício de competição é determinada em função de 4 

factores de cotação perfeitamente definidos, conforme Quadro 4, os quais 

foram sofrendo alterações relativas aos valores de cada uma das partes. 

Quadro 4 – Valores de cada factor de cotação durante os últimos quatro ciclos (FIG, 1989, 
1993, 1997 e 2001). 

 CP FIG 1989 CP FIG 1993 CP FIG 1997 CP FIG 2001 

Dificuldade 3.00 3.00 3.00 2.60 

Bonificações 0.40 0.60 1.00 1.20 

Combinação 1.50 2.00 0.60 0.00 

Exigências 

Específicas 
- - 1.40 1.20 

Execução 5.10 4.40 4.00 5.00 

Como se pode ver, todos os factores de cotação para a atribuição da nota final 

de uma ginasta em GAF foram sofrendo alterações ao longo dos ciclos, pelo 
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que importa referirmo-nos a cada um deles separadamente. 

2.3.1.2. Dificuldade 

Cada elemento de dificuldade que compõe o exercício de competição está 

objectivamente classificado pelo CP por um valor em função da sua 

complexidade, o qual teve sempre um limite a partir do qual o excesso de 

elementos de dificuldade apresentados em nada contribuía para a nota final da 

atleta, neste factor. No entanto, os pontos a atribuir neste parâmetro da 

avaliação estavam sujeitos a quantidades específicas e obrigatórias para cada 

nível de dificuldade, bem como cada dificuldade nem sempre teve valores 

iguais, conforme Quadro 5. 

Quadro 5 – Quantidades mínimas de elementos de dificuldade e valores de cada coeficiente de 
dificuldade durante os últimos quatro ciclos (FIG, 1989, 1993, 1997 e 2001). 

 CP FIG 1989 CP FIG 1993 CP FIG 1997 CP FIG 2001 

Quantidade de 

elementos de 

dificuldade 

2 B + 1 C + 2 D 2 B + 1 C + 2 D 
1 A + 2 B +  

2 C + 1 D 
2 A + 3 B + 3 C 

Valor do “A” 0.20 0.20 0.20 0.10 

Valor do “B” 0.40 0.40 0.40 0.30 

Valor do “C” 0.60 0.60 0.60 0.50 

Valor do “D” 0.80 0.80 0.80 Apenas Bónus 

Valor do 

“E/SE” 
- Apenas Bónus Apenas Bónus Apenas Bónus 

O valor de cada coeficiente manteve-se constante até ao CP de 2001, altura 

em que baixaram uma décima de ponto cada uma, além do “D” ter perdido o 

seu valor para contabilizar apenas no factor das bonificações. 
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Também a partir de 2001 deixou de ser obrigatória a apresentação de 

elementos de valor “D” para a obtenção do valor máximo neste factor de 

cotação. 

2.3.1.3. Bonificações 

Dada a difícil e complexa execução de elementos de alta e elevadíssima 

dificuldade, as normas de avaliação dos exercícios de competição prevêem a 

possibilidade das ginastas terem as suas notas bonificadas através da sua 

execução e da correcta ligação dos mesmos com outros de dificuldade 

semelhante. 

Esta bonificação é justificada pela razão de que os elementos de dificuldade 

“D” e superior e as ligações de elementos entre os mesmos são de extrema 

complexidade, quer no que respeita à sua aprendizagem, quer à apresentação 

em situação de competição, premiando-se a capacidade das ginastas que os 

apresentam nos seus exercícios de competição.  

Os valores das bonificações aumentaram de 0.40 pontos para 1.20 pontos, os 

quais eram atribuídos em função das regras apresentadas no Quadro 6. Desta 

forma, em 1989 os exercícios tinham uma nota de partida, sem qualquer 

bonificação, de 9.60 pontos comparada com os 8.80 pontos em 2001.  

Na generalidade, os elementos de coeficiente “D” e “E” executados em excesso 

receberam sempre 0.10 e 0.20 pontos de bonificação, havendo um limite de 

0.10 no CP de 1989 e de 0.30 no CP de 1993. Para as ligações especiais de 

elementos de elevado coeficiente de dificuldade também foram sendo 

possíveis 0.10 ou 0.20 pontos de bonificação, sendo que até aos jogos 

olímpicos de 2000 a ligação de dois elementos “C” era bonificada com 0.10 

pontos, deixando de acontecer no ciclo seguinte. Neste último ciclo, apenas a 

partir de “C” + “D” as ginastas viam a sua nota bonificada e ainda assim o 

elemento “C” tinha que possuir voo ou rotação no eixo longitudinal. 

 

 

 



Revisão da Literatura 

 

 

32 

Quadro 6 – Regras para atribuição de pontos de bonificação durante os últimos quatro ciclos 
(FIG, 1989, 1993, 1997 e 2001). 

 CP FIG 1989 CP FIG 1993 CP FIG 1997 CP FIG 2001 

Execução de 

elementos “D”, “E” 

e “SE” 

excedentários 

D = + 0.10 

Max. 0.10 

D = + 0.10 

E = + 0.20 

Max. 0.30 

D = + 0.10 

E = + 0.20 

D = + 0.10 

E = + 0.20 

SE = + 0.30 

Execução de 

Ligações de 

elementos de 

elevada 

dificuldade 

Ligações 

especiais e 

originais  

max. 0.30 

 

C + C = + 0.10 

C + D = + 0.10 

D + D = + 0.20 

máx. 0.30 

C + C = + 0.10 

C + D = + 0.10 

D + D = + 0.20 

C + D = + 0.10 

D + D = + 0.10 

D + E = 0.20 

Observações --- 

Ligações de 
entrada ou saída 

com “C”, este 
tem que ter voo 

ou rotação 
longitudinal 

Ligações de 
entrada ou saída 

com “C”, este 
tem que ter voo 

ou rotação 
longitudinal 

Ligações com 
“C”, este tem 

que ter voo ou 
rotação 

longitudinal. 

2.3.1.4. Combinação 

Até à edição de 2001, os CP incluíam a Combinação entre os vários factores 

de cotação, cujo valor foi variando entre os 2.00 e 0.60 pontos, desaparecendo 

completamente na referida versão de 2001. A partir de então, as deduções 

aplicáveis a este parâmetro da avaliação, o mais subjectivo de todos, passaram 

a estar incluídas na Execução. No que refere à combinação do exercício, deve-

se respeitar uma composição variada, criativa e artística com elementos e 

ligações diferentes. Os elementos devem repartir-se progressivamente, criando 

pontos altos e as ginastas devem procurar uma utilização de todo o aparelho, 

evidenciando mudanças de espaço e direcção. 

2.3.1.5. Exigências Específicas 

As exigências específicas sempre existiram enquanto requisitos obrigatórios e 

específicos para cada aparelho a apresentar nos exercícios de competição, 
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embora nos dois primeiros ciclos fossem avaliadas no factor da execução. 

No Quadro 7 apresentamos um resumo das exigências específicas de PA, para 

cada ciclo estudado, bem como a respectiva penalização por incumprimento 

das mesmas. 

Quadro 7 – Exigências específicas para as PA nos últimos 4 ciclos (FIG, 1989, 1993, 1997 e 
2001). 

Ciclo 

Olímpico 
Exigências Específicas de PA Penalização 

1989 

a  

1992 

1. O exercício deve ter no mínimo 10 elementos. 

2. Máximo 4 elementos seguidos no mesmo banzo. 

3. 2 elementos no banzo inferior. 

4. 2 mudanças de banzo. 

5. 1 elemento em voo (mínimo dificuldade “B”). 

6. Saída de dificuldade mínimo “B”. 

 

 

Cada exigência 

não cumprida 

- 0.10 

 

 1993 

a 

1996 

1. O exercício deve ter no mínimo 10 elementos. 

2. 3 mudanças de banzo. 

3. 1 mudança de direcção. 

4. 2 elementos em voo (mínimo dificuldade “B”). 

5. Saída de dificuldade mínimo “D”. 

Cada exigência 

não cumprida 

- 0.10 

1997 

a 

2000 

1. 2. 3. 3 mudanças de banzo. 

4. 5. 2 elementos em voo (mínimo dificuldade “B”). 

6. 1 elemento com rotação longitudinal de 180º, 360º ou 540º  

7. Saída de dificuldade mínimo “D”. 

Cada exigência 

não cumprida 

- 0.20 

2001 

a 

2004 

1. 1 mudança do Bi para o Bs (mínimo dificuldade “B”). 

2. 1 mudança do Bs para o Bi (mínimo dificuldade “B”). 

3. 1 elemento em voo no mesmo banzo (mínimo dificuldade “B”). 

4. 1 elemento no banzo inferior (mínimo dificuldade “B”). 

5. 1 elemento do grupo 3,6 ou 7 (mínimo dificuldade “C”). 

6. Saída de dificuldade mínimo “D”. 

 

Cada exigência 

não cumprida 

- 0.20 

 

 

Da informação apresentada destacamos os seguintes aspectos que, no 

contexto do nosso trabalho, nos merecem maior importância e 

consequentemente maior atenção: 

 O aumento do coeficiente de dificuldade mínimo para a saída, nas finais, 

de “B” para “D” a partir de 1993, mantendo esse valor até ao quarto 

ciclo; 
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 A constante obrigatoriedade de execução de elementos em voo, 

chegando a serem exigidos dois elementos deste tipo nos dois ciclos 

intermédios; 

 A constante obrigatoriedade de um número mínimo de mudanças de 

banzo, duas no primeiro e último ciclo e três nos ciclos intermédios, 

obrigando à alternância de banzos; 

 A inclusão de obrigatoriedade de apresentação de um elemento com 

rotação no eixo longitudinal, apenas no terceiro ciclo; 

 A inclusão de obrigatoriedade de apresentação de um elemento do 

grupo 3, 6 ou 7, apenas no último ciclo; 

 O reduzido valor (0.10 ou 0.20 pontos) das penalizações para o 

incumprimento de cada exigência. 

2.3.1.6. Execução 

A cada elemento de dificuldade está associado um nível execução técnica e 

postural que terá de ser atendido para não implicar qualquer tipo de 

penalização.  

É às seis juízes que constituem o júri B que está atribuída a função única e 

exclusiva de avaliar o nível de execução em cada exercício, pelo que as 

mesmas apenas aplicam deduções em função daquilo que observam. 

O valor deste factor de cotação teve sempre um peso importante na 

determinação da nota final de uma ginasta, variando entre 40% a 50% do total 

de 10.00 pontos possíveis, sendo que os valores correspondentes, definidos 

em função da sua gravidade, foram sendo alterados, conforme Quadro 8. 
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Quadro 8 – Valores das Faltas e Penalizações de execução nos últimos 4 ciclos (FIG, 1989, 
1993, 1997 e 2001). 

 CP FIG 1989 CP FIG 1993 CP FIG 1997 CP FIG 2001 

Faltas 
pequenas 

0.05 – 0.20 0.05 – 0,15 0.05 – 0.15 0.05 – 0.10 

Faltas médias 0.25 – 0.40 0.20 – 0.30 0.20 – 0.30 0.20 

Faltas grandes 0.45 ou + 0.35 – 0.50 0.35 – 0.50 ou + 0.30 

Faltas muito 
grandes 

--- --- --- 0.50 ou + 

2.4. Programa de Desenvolvimento “Age Group” - FIG 

Após o desaparecimento dos exercícios obrigatórios do programa competitivo 

internacional em 1996, a FIG começou a desenvolver um programa através do 

qual pretende orientar e sistematizar a preparação dos ginastas de GA, desde 

a sua entrada na modalidade até ao mais alto nível. 

Procurando encontrar o melhor caminho para o desenvolvimento da GA, o 

programa “Age Group” (FIG, 1997a) pretende constituir-se uma estrutura 

internacional estandardizada para a progressão dos jovens na modalidade, 

através da publicação de variados indicadores modelo para cada estágio da 

preparação. Com a experiência e o conhecimento obtido ao longo de muitos 

anos em vários domínios da ciência como a Medicina, Psicologia, Biomecânica 

e o Treino Desportivo, a FIG espera obter com o programa “Age Group” os 

seguintes resultados: 

 Fornecer a base de um plano de treino internacional coerente, mais 

organizado, compreensivo e integrado ou uma versão comum do 

desenvolvimento dos gestos técnicos no sistema da ginástica 

internacional; 

 Assegurar a base científica do desenvolvimento futuro dos programas de 

ginástica, dada a existência de programas que têm sido geralmente 

baseados mais na tradição, equipamento arbitrário e alteração das 
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regras do que em dados científicos do crescimento e maturação das 

crianças; 

 Responder a problemas actuais da GA como sejam as críticas públicas 

de “métodos de treino desumanos”, ou prevenindo lesões de sobre uso 

ou sobrecarga, melhorando a qualidade do desenvolvimento dos gestos 

gímnicos; 

 Realçar os principais benefícios do desenvolvimento dos ginastas dando 

objectivos compensadores para todos os escalões e não só para os de 

elite, desenvolvendo habilidades para a participação na ginástica e para 

a vida, prevenindo o abandono; 

 Aliviar a pressão internacional para vencer imediatamente e premiar a 

dedicação, esforço, coragem e determinação sem a indevida pressão 

física e psicológica de competições inapropriadas. Premiar a habilidade 

física, a excelência técnica e o bem-estar psicológico em todos os níveis 

da carreira de um ginasta; 

 Fornecer o perfil ideal dos especialistas na ginástica feminina e 

masculina, os quais possam adaptar-se a futuras alterações 

regulamentares da FIG (CP, regulamento técnico e aparelhos), 

comunicando as características de desenvolvimento de crianças e 

jovens.  

 Fornecer um modelo que considere as diferenças individuais de 

crescimento, desde individuais crescimentos e maturação em diferentes 

ritmos; 

 Racionalizar de forma directa, integrada e coordenada os programas e 

recursos dos planos de treino, programas de competição e formação de 

treinadores; 

 Melhorar a razoável, progressiva e realista prestação de ginastas 

excepcionais, fornecendo a cada país objectivos de equipa e aspirações 

específicas em função das realidades sócio-políticas. 
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O programa “Age Group” (FIG, 1997a) é constituído por três fases: Fase 1 – 

Princípios do crescimento e maturação; Fase 2 – Programa técnico; Fase 3 – 

Treino e programa de instrução. As duas primeiras fases encontram-se 

consubstanciadas num documento escrito (CD-ROM), colocando o respectivo 

conteúdo acessível a qualquer interessado. A terceira fase corresponde ao 

conteúdo a transmitir pessoalmente em cursos de formação promovidos pela 

FIG, aos quais chamaram de “FIG Academy” e que estão divididos em três 

níveis de conhecimento. 

Na fase 1 são apresentados conhecimentos relativos aos princípios de 

crescimento e maturação e vários estágios de desenvolvimento, 

designadamente na pequena infância (até aos 6 anos), período pré-pubertário 

(6 – 11 anos), período pubertário inicial (11 – 13 anos), período pubertário final 

(12 – 16 anos) e período pós-pubertário (15 anos e mais). 

O conteúdo desta primeira fase resulta essencialmente de um projecto da 

Federação Canadiana de Ginástica, elaborado pelos professores John Salmela 

e Natalie Durand-Bush. 

Na fase 2 são apresentadas diversas tabelas com dados relativos à 

antropometria aplicada à GA, perfil de condição física, exercícios para 

avaliação da condição física, estágios do desenvolvimento de habilidades 

motoras, desenvolvimento dos elementos por aparelho, conteúdo técnico 

recomendado e regras de pontuação. 

Desta forma, a fase 2 do programa “Age Group” estabelece a base do 

programa técnico, de preparação de ginastas de competição, o qual é 

recomendado pela FIG para GAF e GAM. Não querendo ser um livro de 

receitas, estabelece a globalidade dos aspectos requeridos na competição e os 

pontos altos das mais importantes habilidades e elementos que devem ser 

aprendidos em cada etapa do desenvolvimento de um ginasta. 

Na medida em que todo este tipo de informações e recomendações se 

relacionam com alguns resultados que esperamos obter através do nosso 

trabalho, apresentaremos a seguir alguns dos quadros pertencentes ao 
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6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

116 123 130 136 143 150 156 163 168 171 173 174

26 30 35 41 47 54 61 67 73 78 81 82

108 115 121 126 132 138 145 152 157 160 162 163

20 22 25 28 33 37 42 46 50 54 56 57

101 107 112 117 122 128 133 140 145 149 151 152

16 18 20 22 24 27 31 34 38 41 43 45

112 115 119 124 130 135 142 149 154 157 159 159

111 114 119 123 129 134 141 148 153 156 158 158

111 114 118 122 129 133 140 147 152 155 157 157

110 113 117 122 128 132 139 146 151 154 156 156

109 112 116 121 127 131 138 145 150 153 155 155

109 111 116 120 126 131 137 144 149 152 154 154

108 111 115 119 125 130 136 143 148 151 153 153

107 110 114 119 124 129 135 142 147 150 152 152

106 109 113 118 124 128 134 141 146 149 151 151

106 109 113 117 123 127 134 141 145 148 150 150

105 108 112 116 122 126 133 140 144 147 149 149

104 107 111 115 121 126 132 139 143 146 148 148

104 106 110 115 120 125 131 138 142 145 147 147

103 116 110 114 12 124 130 137 141 144 146 146

102 105 109 113 119 123 129 136 140 143 145 145

102 104 108 112 118 122 128 135 139 142 144 144

101 104 107 112 117 121 127 134 138 141 143 143

100 103 107 111 116 120 126 133 137 140 142 142

99 102 106 110 115 120 125 132 136 139 141 141

99 101 105 109 115 119 125 131 135 138 140 140

Altura

Peso

P
o

p
u

la
ç

ã
o

 G
ím

n
ic

a

Improvável

Possível

Óptimo

Possível

Improvável

GAF
População Geral

R
e

fe
rê

n
c
ia Grande

Altura

Peso

Média
Altura

Peso

Pequeno

programa “Age Group” da FIG, nomeadamente aqueles cujos dados dizem 

respeito à GAF na generalidade e particularmente às PA. 

No Quadro 9 observam-se dados relativos à altura e peso das ginastas, com 

referências às possibilidades de sucesso na carreira gímnica, comparados com 

a população geral.  

Quadro 9 – Tabela de peso e altura para identificação de talentos em GAF. (Traduzido de FIG, 
1997a – “Age Group Development Program”) 

Pode observar-se, por exemplo, que uma atleta de 6 ou 7 anos de idade se 

enquadra de forma óptima na população gímnica se possuir uma estatura de 

106 a 108 centímetros, podendo no entanto ter possibilidades de sucesso com 

uma estatura de 100 a 111 centímetros. Ao contrário, se a sua estatura for 

inferior a 100 centímetros ou superior a 111 centímetros será improvável a 

capacidade para obtenção de bons resultados na sua carreira. 
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Ex. Principal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nº Influência Objectivo Condições 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

30 Veloc. 24 23 22 29 24

60 Resist. 44 43 39 51 45

30 Veloc. 24 23 22 29 24

60 Resist. 44 43 39 51 45

30 Veloc. 24 23 22 29 24

60 Resist. 44 43 39 51 45

30 Veloc. 24 23 22 29 24

60 Resist. 44 43 39 51 45

Agachamento 30 Pernas Veloc. 24 23 22 29 24

com uma 60 e Resist. 44 43 39 51 45

perna 30 Veloc. 24 23 22 29 24

60 Resist. 44 43 39 51 45

15 Braços Veloc. 15 15

Levantamento 30 e Resist. 31 30

de 60 Costas Resist. Força

pesos 15 Braços Veloc. 15

30 e Resist. 29 27 30

60 Costas Resist. Força 36 41 42

Veloc. sem

Coorden. tempo

Coorden. sem

Veloc. tempo

Força

Coorden.

Força Isometria

Coorden. Coorden.

Força

Flexão do tronco

sobre as pernas

Extensão das pernas 

sobre o tronco

1 Abdominais

3 Abdominais

Flexão das pernas 

sobre o tronco

Anos de Preparação

Força

Números em determinado tempo para raparigas com peso e altura ideal / Flutuação nos números causada pelas modificações de peso e altura

Abdominais Força2

23

42

23

42

42

14

Costas Força

Esq.

Dir.

5 kg
Força

42

23

42

5

4 Abdominais Força

Força

Extensão do tronco

sobre as pernas

6

Descrição

23

42

23

42

23

42

23

23

23

42

23

42

23

42

23

42

28

16

3229

Força
14 16

3228

45

7 PotênciaSalto em Comprimento Coorden. 225221214203

10 Kg

8

9

10

11

Pequena

Maratona

Grande

Maratona

seg

seg Geral

não

seg

Pino

Olímpico

Manutenção

em pino

180167146

3347

44

23

54

14

18

Resist.

5

Id
e

n
ti
fi
c
a

ç
ã

o
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e
 T

a
le

n
to

s

125 143

54

No Quadro 10 são apresentados 11 exercícios para a avaliação das qualidades 

físicas das atletas, com referências aos resultados que as mesmas deverão 

obter em cada fase do seu desenvolvimento.  

Quadro 10 – Exercícios de avaliação das qualidades físicas e respectivos resultados por fase 
de desenvolvimento das ginastas (Traduzido de FIG, 1997a – “Age Group Development 
Program”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Quadro 11 estão as descrições metodológicas dos estágios de 

aprendizagem das habilidades motoras, necessárias para a leitura e 

compreensão do Quadro 12, onde se apresentam os diversos conteúdos 

técnicos recomendados e respectivo estágio de aprendizagem para cada fase 

do desenvolvimento das ginastas. 
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Nível de 

Aquisição

O treinador deverá avaliar os recursos Decisões

físicos, técnicos e metodológicos Tácticas e

0 Desconhecido Suficiente cruciais para a aprendizagem do Estratégicas

conhecimento elemento/ligação/combinação

e habilidades O ginasta deve realizar a representação

1/8 Inicial mental e quinestésica dos momentos

principais, fases e acções típicas do

elemento

O ginasta deve demonstrar correcção nas

1/4 Em Fases  posições , posturas, acções motoras Somente 

típicas ou juntá-las no mecanismo motor Treino

(ajudas, fosso, superfícies elásticas,

Globalidade outros aparelhos adaptados)

2/4 Aprendizagem com O ginasta deve demonstrar a correcção

Assistência dos mecanismos biomecânicos típicos

Mecânica usando não mais que 2 das ajudas

indicadas

Globalidade O ginasta deve demonstrar a correcção Em Exercício

2/3 Sozinho dos mecanismos biomecânicos típicos Prontidão

Sem ajuda sem usar qualquer das ajudas indicadas Baixa

SEGURO mas INCONSISTENTE

Sem O ginasta consegue executar o

Ligações elemento sem penalizações graves Em Exercício

3/4 Aperfeiçoamento ou SEGURO e CONSISTENTE Prontidão

Combinações mas sem qualquer ligação ou combinação Média

antes ou depois do elemento

O ginasta consegue executar o Em Exercício

4/4 Adquisição Competitiva elemento sem penalizações graves Prontidão

SEGURO EM QUALQUER Alta

LIGAÇÃO OU COMBINAÇÃO

Estágio Condições Descrição Aplicabilidade

Quadro 11 – Descrição metodológica dos estágios de aprendizagem das habilidades motoras 
(Traduzido de FIG, 1997a – “Age Group Development Program”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No referido Quadro 12 podemos observar então, para as PA, todos os 

elementos ou tipos de elemento recomendados pela FIG, estando a cada um 

indexado, em cada fase do desenvolvimento da ginasta, o nível ou estágio de 

aprendizagem em que as ginastas se deverão encontrar para um correcto e 

adequado desenvolvimento.  

Através do conjunto destas informações os treinadores e ginastas passam a 

conhecer as recomendações, relativas não só aos conteúdos que deverão 

programar e executar, mas também a fase em que cada um desses conteúdos 

se deve encontrar ao longo do seu processo de treino. 

Destacamos o facto de que, segundo recomendação do programa em questão, 

excepto a execução de elementos originais, todos os restantes elementos 

propostos deverão estar totalmente adquiridos até aos 15 anos de idade. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

Bal. à frente (luvas e pegas

no início; até pino no fim)

Bal. atrás (luvas e pegas

no início; até pino no fim)

Bal. em apoio para pino

em pega dorsal - 3 X

Bal. em apoio para pino

em pega palmar - 3 X

Bal. em apoio para pino

em pega cubital - 3 X

Balanço descendente:

a - de pino pega dorsal

b - de pino pega palmar

c - de pino pega cubital 2/4 3/4 4/4
Volta Livre pino - 3 X ou:

   a - Stalder   2 X

   b - Endo   2 X

Gigante à frente   3 X:

   a - Pega  palmar

   b - Pega cubital 2/4 3/4 4/4

Saída: Mortal estendido

À frente ou Atrás

Saída "D" ou equivalente 2/4 2/3 4/4
a - Se "C" - menos 1 nível 2/4 3/4 4/4
b - Se "B" - menos 2 níveis

c - Se "A" - menos 3 níveis

Elem. rot. long.360º em pino

   a - balanço

   b - Apoio

   c - Gigante

   d - Volta livre/Stalder/Endo

   e - Outros

1º elemento volante:

   a - Gienger

   b - Jager

   c - Tkachev

   d - Salto com simultânea

        rot. long. de 360º

   e - Outros

Saída "E" ou equivalente

a - Se "D" - menos 1 nível

b - Se "C" - menos 2 níveis 2/4 3/4 4/4
c - Se "B" - menos 3 níveis 2/4 3/4 4/4
a - Lig. e/ou comb. de 2-3 

elem.com > 360º rot. long.

b - Elem. volante "E":

    - Gienger, Jager, Tkachev

      pernas juntas.

   - À frente ou atrás com

    rot.long. 360º.

c - Lig. e/ou comb. de elem. 

com > 360º rot. long. e  

elem. com voo.

d - Lig. 2-3 elem. volantes

e - Elementos originais

Paralelas

Pré-Puberdade Puberdade Inicial Puberdade Final

Coorden. modelar Cresc. de força e resistência muscular Início Aceleração do Cresc. Estab. da forma e compos. Corp.

INICIAÇÃO E PREPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE

Pós-Puberdade

Última Infância Pré-Puberdade Puberdade Inicial Puberdade Final

ESPECIALIZAÇÃO E PROGRAMA TÉCNICO

AQUISIÇÃO DE GESTOS TÉCNICOS DE BASE AQUISIÇÃO DE GESTOS REFIN. E APERFEIÇ.

Assimétricas
HABIL. MOTORAS REFIN. E APERFEIÇ. TÉCNICOS DIFÍCEIS ENTREGA À PERFORMANCE

INICIANTE AVANÇADO ESPECIALIZADO ELITE JUNIOR ELITE SENIOR

1 Bicos pino (3X) 1/8 1/4 2/4 2/3 3/4 4/4

2 Báscula em apoio 1/8 1/4 2/4 2/3 3/4 4/4

4/4

4 2/4 2/3 3/4 4/4

3 2/4 2/3 3/4

4/4

6 2/4 2/3 3/4 4/4

5 2/4 2/3 3/4

7 2/4 2/3 3/4

8
1/4 2/4 2/3

1/4

2/4 2/3 3/4

4/4

3/4 4/4

2/4

4/4

10
1/4 2/4 2/3 3/4 4/4

1/4

9

2/3 3/4 4/4

12 2/4 2/3 3/4

11 Gigante atrás 1/4

4/4

13

3/4

2/3

2/4 2/3 3/4 4/4

14 2/4 2/3 3/4 4/4

3/4 4/4

16

1/4 2/4 2/3

15 1/4 2/4 2/3

3/4 4/4

2/3

2/3

17

1/4 2/4 2/3

1/4 2/4

1/4 2/4 2/3 3/4

2/3 3/4 4/4

3/4 4/4

4/4

Quadro 12 – Fases de desenvolvimento de cada conteúdo técnico recomendado (Traduzido de 
FIG, 1997a – “Age Group Development Program”). 
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Exemplificando, treinadores e ginastas ficam a conhecer que, segundo 

recomendação da FIG, a aprendizagem de um gigante atrás deverá obedecer 

às seguintes fases: 

a) Aos 7-8 anos de idade, a ginasta deverá iniciar a sua aprendizagem, 

executando partes do elemento e sendo capaz de demonstrar correcção 

nas posições, posturas e acções motoras típicas do movimento; 

b) Aos 8-9 anos de idade a ginasta deverá ser capaz de executar o 

elemento na globalidade, com a assistência do treinador ou outras 

facilidades, demonstrando correcção nos respectivos mecanismos 

biomecânicos, somente em situação de treino; 

c) Aos 9-10 anos de idade a ginasta já deverá ser capaz de executar o 

elemento na globalidade sem qualquer assistência ou ajuda, podendo 

executá-lo em situação de competição, mesmo com níveis baixos de 

prontidão; 

d) Aos 10-11 anos de idade deverá executar o elemento de forma segura e 

consistente, executando-o em situação de competição com nível médio 

de prontidão, ainda sem qualquer ligação ou combinação; 

e) Aos 11-12 anos de idade o elemento deve estar completamente 

adquirido, devendo a ginasta ser capaz de o apresentar no seu exercício 

com elevada prontidão, integrado em qualquer ligação ou combinação. 

Finalmente, no Quadro 13 observam-se as propostas de dificuldade do 

conteúdo, de conteúdo técnico e de exigências específicas, também para cada 

estágio de desenvolvimento, enquadrando os diversos factores de avaliação do 

CP e estrutura competitiva mais adequada para cada etapa. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

- Bicos - Camb. - 1º elem

pino - Gig fac gig. fac. volante; - Gig.

- Saída - Gig dor p/ gig dor; - Elem. cubital;

mortal - Volta liv - Camb. rot. long - 2º elem

atrás - Saída B gig. dor. 360º; volante;

estend. - Elem. p/ gig fac; - Saída D - Pbsbi

- Gig. prévios. - Stalder - Elem. - Elem.

facial ou endo; prévios. prévios.

- Saída C

4A,4B,1C

Saída

mín. B

   facultativos com elementos

Paralelas

Pré-Puberdade Puberdade Inicial Puberdade Final

Coorden. modelar Cresc. de força e resistência muscular Início Aceleração do Cresc. Estab. da forma e compos. Corp.

INICIAÇÃO E PREPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE

Pós-Puberdade

Última Infância Pré-Puberdade Puberdade Inicial Puberdade Final

ESPECIALIZAÇÃO E PROGRAMA TÉCNICO

AQUISIÇÃO DE GESTOS TÉCNICOS DE BASE AQUISIÇÃO DE GESTOS REFIN. E APERFEIÇ.

Assimétricas HABIL. MOTORAS REFIN. E APERFEIÇ. TÉCNICOS DIFÍCEIS ENTREGA À PERFORMANCE

INICIANTE AVANÇADO ESPECIALIZADO ELITE JUNIOR ELITE SENIOR

Clube, Local, Zona ou Exercícios obrigatórios Só exercícios facultativos ou Só

Regional e/ou facultativos com facultativos com elementos ou exercícios 

Estrutura Avaliação de habilidades elementos chave ou ligações obrigatórias de facultativos

exibição ou competição em de base obrigatórios tendência

Competitiva reduzido nº de aparelhos CP Interno CP FIG CP FIG CP FIG

e/ou exigências limitadas Exig. Específicas Exig. Específicas Exig. Específicas Exig. Específicas

Completas

- Principios dos balanços; 1 - Ligações e combinações de:

- Planos e eixos relativos a - 2,3 ou + elementos volantes;

e/ou dimensões adaptadas de desenvolvim. Adaptadas Mínimas

Referências   ao corpo ou posições b - Mais de 360º rot. long. e elem.

de   segmentares; volantes;

Dificuldade - Posições do corpo c - 2-3 elem. com > 360º rot. long.;

do    relativamente às PA: d - Elem. cub. com 360º rot. long.

Conteúdo       * transição e pino 2 -  Elem. Volante "E";

      * apoio e supensão 3 - 2º elem. Volante;

4 - Saída "E".

- Exercícios prescritos ou  5A (A=0,3) Dificuldade Dificuldade 

   facultativos com elementos  3B (B=0,5) modificada:

Saída mínimo B

modificada: Dificuldade FIG

Recomendado    obrigatórios; Saída mínimo A 3A, 3B, 2C 3A, 3B, 2C completa.

Conteúdo Técnico

Saída mínimo C

1 - Voo Bs para Bi; Exig. Específicas modificadas Exig. Específicas FIG - Pen = 0,2

- Só barra inferior.

1,2,3 - 3 muddanças de barra;

Específicas 3 - Min. 3 elem.  Bi; 2 - Voo B Bs para Bi; 4,5 - 2 elem. voo min. B;

Exigências - Exercícios prescritos ou 2 - 2 mud. de barra; 1 - Voo B Bi para Bs;

6 - Elem. com rot. long 180-360º;

long. 180º; 4 - Elem. com rot. long 180º; 7- Saída min. C (Finais - D).

Recomendadas    obrigatórios; 4 - Elem. com rot. 3 - Min. 3 elem. na BI;

5 - 1 Bicos pino. 5 - 1 Volta livre ou Stalder.

Quadro 13 – Estrutura competitiva, dificuldades do conteúdo, conteúdo técnico e exigências 
específicas recomendadas para as diversas fases da carreira. (Adaptado de FIG, 1997a – “Age 
Group Development Program”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das informações acima reunidas resultam dados de extrema utilidade, não só 

para treinadores e ginastas, mas também para estruturas organizativas como 

as federações nacionais ou conselhos de ajuizamento, na medida em que se 

observam propostas de adaptação da estrutura competitiva e respectiva 

regulamentação às diversas fases do desenvolvimento das ginastas. 

O que assistimos hoje é que cada país desenvolve o seu próprio programa 

competitivo e respectivas orientações de desenvolvimento, em função do seu 

entendimento e realidade própria. Independentemente da qualidade de cada 

programa, tal realidade provoca por vezes dificuldades ou desajustamentos 

aquando da necessidade de se compararem resultados desportivos ou níveis 

de desenvolvimento entre ginastas de igual escalão etário, mas de diferentes 

países ou regiões. 
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2.5. Tendências evolutivas da GA 

Para Arkaev e Suchilin (2004) a cada vez maior complexidade dos programas 

competitivos e o desenvolvimento da capacidade técnica constituem uma das 

mais firmes tendências da GA. 

Smolevsky e Gaverdovsky (1996) apresentam os seguintes factores que 

revelam as tendências gerais de desenvolvimento da ginástica: 

 Ampliação geográfica da ginástica e maior interesse de muitos países 

pelo desenvolvimento deste desporto; 

 Desenvolvimento da maestria desportiva, técnica de movimentos e 

crescimento das dificuldades do programa competitivo; 

 Relativamente ao conteúdo dos exercícios, prevalecem os elementos de 

carácter dinâmico, continuando a desenvolver-se a acrobatização da 

ginástica; 

 No que à actividade dos treinadores diz respeito, os mesmos tendem 

para a sua especialização em ginástica feminina ou masculina, assim 

como a aparição dos treinadores especialistas de coreografia, acrobacia 

ou por aparelhos; 

 A dificuldade dos exercícios continuará aumentando indubitavelmente no 

futuro próximo. 

Os referidos autores apresentam ainda uma interessante ideia sobre o 

processo contraditório de todo o desenvolvimento da ginástica. Como 

exemplos, referem que a elevada dificuldade dos elementos que os jovens 

atletas têm que aprender e a consequente selecção dos mais destacados entra 

em contradição com a desejada e necessária popularidade da ginástica, que os 

métodos intensivos da preparação diminuem a duração da actividade 

competitiva activa, que o aperfeiçoamento dos aparelhos e instalações 

aumentam o preço da prática e que a rápida mudança das gerações das 

melhores ginastas determina a instabilidade do prestígio dos treinadores. 

Para Arkaev e Suchilin (2004) o desenvolvimento da GA faz-se de acordo com 

as tendências do desporto internacional, embora com características 
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específicas. Segundo estes autores, a ginástica encontra-se hoje numa 

encruzilhada devido às radicais alterações das regras que criaram uma série 

de problemas, colocando questões como “para onde vai a ginástica actual?”, 

“desenvolver-se-á a exemplo do atletismo, onde existe o decatlo a par das 

especialidades individuais?” ou “manterá as tradições da ginástica?”. 

Fink (2003), numa análise sobre algumas das inovações da FIG nos últimos 

anos, deixou algumas pistas para o melhor desenvolvimento da modalidade. 

No seu entendimento, os campeonatos do mundo por aparelhos e as taças do 

mundo ajudaram ao crescimento da ginástica, provocando um crescimento na 

dificuldade apresentada pelos atletas especialistas e um crescimento também 

no número de atletas masculinos participantes nas grandes competições. 

Refere ainda que tal crescimento não se verificou na GAF, atribuindo a causa 

ao facto do aumento da idade obrigatória de 16 anos para participar nas 

grandes competições mundiais. Uma vez que as mais jovens continuam a 

treinar intensamente e a ter competições para as suas idades, Fink (2003) 

aceita a boa intenção com que a regra foi criada, mas admite ter provocado 

dramáticos efeitos negativos, acrescentando que o actual CP não recompensa 

os exercícios que as atletas mais maduras podem apresentar. 

Relativamente ao CP, Fink (2003) apela para a necessidade de se criarem 

regras mais simples, compreensíveis pelo público, e considera também 

importante que o ajuizamento possa distinguir mais os atletas, uma vez que as 

actuais notas do júri B, relativas à execução dos ginastas, não permitem uma 

grande diferenciação entre os melhores ginastas. 

Afirmando a necessidade de uma constante análise das tendências da 

ginástica como condição para a elaboração e aperfeiçoamento de um efectivo 

sistema de preparação de ginastas de elevado nível, Arkaev e Suchilin (2004) 

apresentam as seguintes tendências da GA contemporânea: 

 Desenvolvimento das habilidades; 

 Alargamento da distribuição geográfica das medalhas e da ginástica, 

como resultado de um aumento geral do nível de preparação nos países 

com tradição na ginástica de elevado nível e o aparecimento 
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internacional de ginastas de êxito de países tradicionalmente menos 

desenvolvidos em termos gímnicos; 

 Aumento da complexidade nos programas competitivos; 

 Procura de novos e complexos elementos; 

 Aumento da importância e da quantidade de preparação física especial 

no processo de treino; 

 Encaminhamento dos gestos técnicos para o nível da virtuosidade; 

 Intensificação do processo ensino-aprendizagem com um incremento do 

treino em zonas de alta e máxima intensidade; 

 Aceleração do processo de preparação como resultado do 

melhoramento constante dos métodos de ensino com rápida 

desvalorização da exclusividade de elementos e ligações muito 

complexas; 

  Unificação das técnicas de treino de elevado nível como resultado da 

rápida difusão pelo mundo gímnico de métodos progressivos e 

inovações técnicas; 

 Aproximação geral e individual no planeamento e programação da 

preparação de equipas nacionais; 

 Personalização da preparação individual nos limites dos parâmetros 

estabilizados de cargas de treino como tempo, número de sessões e 

dias de treino; 

 Incremento do número de competições no macrociclo anual; 

 Encaminhamento dos ginastas de elevado nível para um nível de 

permanente preparação para a competição; 

 Desaparecimento das fronteiras entre os períodos de preparação e 

redução do período de transição para o mínimo no ciclo anual (2 a 4 

semanas); 

 Intensificação da pesquisa na elaboração e fundamentação de 

componentes básicas da preparação técnica, equipamento de treino e 

meios técnicos de controlo; 
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 Aperfeiçoamento de todos os aspectos de segurança na preparação de 

ginastas de elevado nível; 

 Centralização do treino das equipas nacionais; 

 Profissionalização e comercialização da ginástica; 

 Avanço das regras de competição da FIG como o maior instrumento de 

controlo do desenvolvimento da ginástica mundial. 

Ainda no contexto das preocupações sobre o futuro desenvolvimento da 

modalidade, Arkaev e Suchilin (2004) apresentam também uma posição muito 

crítica relativamente à autonomia dos comités técnicos da FIG, enquanto 

agentes privilegiados das orientações que conduzem ao desenvolvimento da 

modalidade. Os autores, assumindo que as regras de competição da FIG 

constituem o principal instrumento do desenvolvimento da GA, encaram de 

forma negativa o facto de as mesmas regras serem decididas por um conjunto 

de homens e mulheres que, por terem sido eleitos, possuem liberdade para a 

elaboração de tão importantes directrizes. Conscientes de que muitas 

tendências advêm naturalmente do crescimento da complexidade competitiva e 

do aperfeiçoamento das prestações técnicas, os mesmos autores alertam 

ainda para as grandes possibilidades de manipulação, subjectividade, 

incompetência e isolamento a que os referidos comités estão sujeitos, 

colocando sérias ameaças ao progresso. 

Uma postura igualmente crítica face ao papel dos comités técnicos da FIG na 

transformação e desenvolvimento da GA é a de Minusa (2000), que culpabiliza 

estes agentes gímnicos pela cada vez maior acrobatização da ginástica em 

detrimento de valores como a originalidade e virtuosismo. O autor chegou 

mesmo a questionar se, com as regras que vigoravam no ano de 2000, a GA 

continuaria a ser tão admirada e popular no futuro. 

Na opinião de Minusa (2000) o desenvolvimento da ginástica no futuro deveria 

incluir três importantes componentes: 

 Primeiro, a forma de execução do elemento; 

 Segundo, a dificuldade do elemento; 
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 Em terceiro, ter em consideração a originalidade do elemento, incluindo 

ligações e a construção dos exercícios de competição; 

 

O equilíbrio entre estas três componentes é uma condição obrigatória para a 

orientação da modalidade no bom caminho, segundo o referido autor. 

2.6. Carga de treino 

Matveiev (1986) definiu carga como uma actividade funcional adicional do 

organismo (adicional em relação ao nível de repouso ou a outro nível inicial), 

causada pela execução de exercícios de treino e pelo grau das dificuldades 

que vão sendo vencidas nesse processo. 

De uma forma mais simples, Zhelyazkov (2001), define carga como a influência 

dos meios e métodos de treino sobre o organismo do atleta. 

“A carga é o elemento central do sistema de treino, compreende no sentido lato 

o processo de confronto do praticante com as exigências que lhe são 

apresentadas durante o treino, com o objectivo de optimizar o rendimento 

desportivo” (Castelo et al., 2000). Igual importância é atribuída por Martin et al. 

(2001) que se referem ao estabelecimento da carga de treino como a medida 

mais importante na direcção e controlo do treino. 

Embora existam diferentes classificações sobre a carga de treino e 

entendimentos distintos sobre a sua organização e forma de aplicação, o 

conceito de carga não tem sofrido mutação. 

Para Siff e Verkhoshansky (2000) a carga de treino não existe como entidade 

independente, relaciona-se com o trabalho muscular que o corpo deve produzir 

para cumprir um determinado regime de exercício no treino ou na competição. 

Vários autores (Zhelyazkov, 2001; Platonov, 2001 e 1988; Castelo et al., 2000; 

Raposo, 2000; Ukran, 1978) apresentam a estrutura da carga considerando 

três vertentes fundamentais: natureza ou carácter, orientação e grandeza ou 

magnitude da carga. 
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A natureza ou carácter da carga expressa o grau de proximidade das distintas 

influências com a especificidade da respectiva actividade motora – pela 

dinâmica do esforço muscular e nervoso e pela sua cinemática (Zhelyazkov, 

2001). Assim, a carga poderá ser de treino ou de competição, específica ou 

não específica, poderá ainda ser caracterizada em função da época desportiva 

(Castelo et al., 2000), local, parcial e global (Platonov, 2001), ou ainda em 

função do modelo de periodização em regular, acentuada ou concentrada 

(Raposo, 2000). 

A orientação da carga é definida pela qualidade ou capacidade que é 

potencializada (nos planos físico, técnico, táctico ou psicológico) e pela fonte 

energética predominantemente solicitada (processos aeróbios ou anaeróbios) 

(Castelo et al., 2000; Raposo, 2000), ou ainda pelos recursos requeridos 

(capacidades de coordenação, tensão mental, etc. (Platonov, 1988). Em função 

da sua orientação a carga de treino pode ser selectiva e complexa. 

A grandeza ou magnitude da carga é determinada pela importância das 

solicitações exigidas aos atletas, podendo ser fraca, média, forte ou muito forte 

(Castelo et al., 2000; Raposo, 2000). A avaliação e o controlo dos seus efeitos 

no organismo do atleta podem ser observados segundo dois tipos de carga: 

carga externa e a carga interna (Platonov, 1988, 2001; Raposo, 2000).  

Siff e Verkhoshansky (2000) distinguem ainda, a par da carga interna e 

externa, a carga psicológica, exemplificando que, para uma quantidade de 

trabalho realizado, temos o seu efeito no corpo e o efeito da percepção 

psicológica do atleta.  

Para Raposo (2000) a carga externa encontra-se associada aos factores 

volume e intensidade do treino. Entendemos então a carga externa como o 

conjunto de estímulos que constitui uma tarefa, quer em treino ou competição, 

passíveis de serem manipulados externamente e determinada por indicadores 

tais como distâncias a percorrer, tempos gastos nas execuções, pesos a 

manipular no treino da força, números de repetições dos exercícios (Carvalho, 

1985), ou número de sessões de treino, número de horas de treino, número de 
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competições, ritmo dos movimentos, velocidade de execução, etc. (Platonov, 

2001).  

Na opinião de Carvalho (1985) compete ao treinador definir os elementos da 

carga externa sem deixar de ter em consideração que a ela irão corresponder 

determinados efeitos no interior do organismo. 

A carga interna, por sua vez, apresenta-se como o conjunto das reacções 

orgânicas provocadas pela carga externa sobre o organismo (Raposo, 2000) e 

poderá ser avaliada pela frequência cardíaca, pelo valor do lactato sanguíneo, 

etc. (Castelo et al., 2000), ou ainda pelos dados sobre a actividade bio-eléctrica 

dos músculos, ventilação pulmonar, etc. (Platonov, 2001). Será o efeito interno 

consequente da carga externa aplicada, não podendo tal efeito ser 

directamente manipulado. 

Para uma caracterização mais precisa do conceito de carga, Martin et al. 

(2001) distinguem magnitudes de descrição qualitativa e magnitudes de 

descrição quantitativa, características pouco referidas mas muito importantes 

para o nosso entendimento do tema da carga de treino, especificamente de GA 

se tratando. 

 Para os autores, as magnitudes de descrição qualitativa da carga são os 

diferentes conteúdos do treino, realização e grau de dificuldade das 

capacidades motoras, técnicas e a ordem pela qual se realizam as diferentes 

formas de exercício dentro da disposição global de uma unidade de treino. Por 

magnitudes de descrição quantitativa da carga entendem ser as seguintes 

componentes: frequência do treino na semana, duração do treino numa sessão 

ou globalmente num ciclo e dosagem da exigência de esforço na sessão de 

treino. 

2.6.1. A carga de treino na GA 

A carga de treino na GA, assim como nas restantes modalidades desportivas, 

assume um papel importante no planeamento e controlo do treino. No entanto, 

para Gajdos (1983) a GA difere de outras disciplinas desportivas no que à 
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avaliação das prestações diz respeito, uma vez que não considera somente os 

respectivos índices quantitativos mas igualmente a qualidade de execução dos 

diferentes elementos nos aparelhos. Por essa razão, o autor considera que a 

carga de treino em GA deve ser dividida nas vertentes quantitativa e qualitativa.  

Sands (1984) reconhece ser muito difícil a quantificação do trabalho efectuado 

em GA, referindo que a única forma não invasiva de o fazer é a contagem de 

elementos e, juntamente com o tempo de trabalho, inferir sobre alguns 

parâmetros da carga como o volume e a intensidade. 

Segundo Smolevsky e Gaverdovsky (1996), muitas investigações em GA 

demonstram que o volume das cargas de treino, juntamente com o grau de 

preparação física, técnica e psíquica, é decisivo no processo de 

estabelecimento da maestria dos ginastas. Estes autores apresentam uma 

particularidade no que aos efeitos da carga diz respeito, a que chamaram 

critérios de valorização individual da carga, que significa a diferente dificuldade 

que cada ginasta sente na execução de um elemento, ligação ou exercício.  

Neste âmbito, podemos distinguir a dificuldade física, técnica, psíquica e a 

atitude emocional relativamente aos gestos que o ginasta executa. Assim, os 

ginastas podem manifestar uma dificuldade na execução de um elemento por 

debilidade de alguma qualidade física, por uma dificuldade técnica, por falta de 

entendimento ou ausência da devida coordenação, uma dificuldade psíquica 

devido ao medo ou insegurança nas suas capacidades ou ainda apresentar 

uma atitude emocional face a determinado elemento em função da vontade 

com que o executa. 

Para Hadjiev (1981) a amplitude da carga é determinada pelo nível dos seus 

indicadores, que em GA são gerais e específicos. O autor apresenta como 

indicadores gerais da carga o número de dias de trabalho, de treino, de 

repouso e de competição, o número de horas de treino, de preparação especial 

e o número de horas de preparação física. Como índices específicos da carga 

enuncia o número de elementos executados por sessão de treino, semana, 

etc., o número de passagens pelos aparelhos, o tempo de treino expresso em 

minutos, a intensidade, o tempo real de trabalho expresso em minutos, o 
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número de exercícios completos, o número de saltos de cavalo e o número de 

aparelhos treinados. 

A referência ao número de elementos, ligações, exercícios completos 

executados, número de passagens por aparelho e o respectivo tempo gasto no 

treino, enquanto unidades que caracterizam os indicadores da carga em GA, é 

comum à generalidade dos investigadores que a este tema se dedicam (Arkaev 

e Suchilin, 2004; Smolevsky e Gaverdovsky, 1996; Gajdos, 1983; Hadjiev, 

1981; Borrmann, 1980; Ukran, 1978). Aos valores de cada um destes 

indicadores e à relação entre eles associam o volume e intensidade da carga. 

2.6.1.1. Volume e Intensidade da carga em GA 

Na generalidade, a GA tem sido caracterizada como uma modalidade onde o 

volume e a intensidade do treino atingem valores extremamente elevados, 

principalmente e especialmente em GAF, coincidindo com idades muito baixas 

(Daly et al., 2005; Sands et al., 2003; Caine et al., 2003; Weimann, 2002; 

Hadjiev, 1991).  

Em diversos estudos realizados, ou no âmbito do desenvolvimento e 

maturação de jovens ginastas (Claessens et al., 2006; Daly et al., 2005; Thomis 

et al., 2005; Caine et al., 2003; Weimann, 2002;), ou relativos à epidemiologia 

das lesões associadas à GA (Caine et al., 2006; Kirialanis et al., 2002; Daly et 

al., 2001; Caine et al., 1989) ou ainda procurando caracterizar as exigências 

internas do esforço em GA (Cottyn et al., 2006; Jemni et al., 2003, 2002; 

Simonet et al., 2002), os respectivos autores caracterizam a carga de treino 

dos grupos de ginastas estudadas com volumes que geralmente ultrapassam 

as 20 horas de treino semanal, havendo referências a volumes de 30 e 40 

horas semanais, 5 a 6 dias de treino por semana (10 a 12 sessões) ou com 5 a 

6 horas de treino por dia.  

Além das características gerais da carga como as referidas anteriormente, a 

carga de treino em GA tem sido raramente definida e quantificada ou 

sistematicamente relatada (Claessens et al., 2006; Caine et al., 2003). Jemni et 
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al. (2003) referem mesmo que a existência de muitos estudos nas áreas 

morfológica, biomecânica e do comportamento contrastam com a pouca 

informação ao nível da definição da carga de treino, especialmente 

relativamente aos seus parâmetros internos ou fisiológicos. 

Em GA, o volume da carga é tipicamente descrito como o número de 

elementos ou exercícios executados (Arkaev e Suchilin, 2004; Sands, 1999; 

Ukran, 1978b). Para os mesmos autores a intensidade significa a dificuldade 

dos elementos executados ou o número de elementos executados por unidade 

de tempo. 

Borrmann (1980) entende que a carga externa é determinada essencialmente 

pelo volume e intensidade do treino, apontando como respectivos indicadores o 

número de elementos, ligações e esquemas (frequência do estímulo), a 

organização dos intervalos e sequência temporal das tentativas (densidade dos 

estímulos). A intensidade é entendida como o grau de esforço ou grau de 

dificuldade dos esquemas. 

O autor refere que a intensidade não é possível determinar exactamente no 

treino, admitindo ser possível obter valores válidos para o seu cálculo através 

da determinação da densidade motora, que consiste na relação entre o tempo 

gímnico activo e o tempo total no aparelho e o número de esquemas 

executados relativamente aos elementos executados. Identifica ainda o 

aspecto quantitativo da carga como sendo o produto dos valores do volume 

pelos valores da intensidade, esta última reflectindo o aspecto qualitativo da 

carga. 

Para Hadjiev (1981) a intensidade é um índice que nos dá uma ideia da 

qualidade do trabalho efectuado, cuja fórmula é traduzida pelo quociente da 

soma dos elementos executados (∑A+∑B+∑C) pela soma do tempo em 

minutos (∑t) e o total de passagens pelo aparelho (∑P):  

 

 

 

I =  

∑A+∑B+∑C 

∑t + ∑P 
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Gajdos (1983), a propósito dos métodos de avaliação dos níveis da carga de 

treino, apresentou quatro índices de intensidade diferentes (Quadro 14), 

começando por considerar somente o número de elementos executados e o 

tempo num aparelho, acrescentando depois o nível de dificuldade dos 

elementos executados, mais tarde o número de passagens pelo aparelho. 

Quadro 14 – Índices da carga de treino em GA, segundo Gajdos (1983). 

Índice Fórmula Descrição 

I1 I1  = P   Representa o número de elementos por 

unidade de tempo. t   

I2 I2  = Po   Representa o I1 considerando a dificuldade 

dos elementos executados. t  

I3 I3  = Po  
 Representa o I2 considerando o número de 

passagens por cada aparelho. t + N  

I4 I4  = Po + 
Po Representa o I3 mais a intensidade por 

passagem no aparelho. t N 

Legenda 

P – Número de elementos por sessão de treino em cada aparelho. 
t – Tempo destinado ao treino de cada aparelho. 
Po – Soma dos elementos multiplicados pelos respectivos coeficientes de  
        dificuldade (A, 1; B, 2; C, 3) 

N – Número de passagens pelo aparelho. 

Para o cálculo da carga global de treino (Z), Gajdos (1983) propõe a seguinte 

fórmula: 

 

 

Estes índices foram utilizados por Streskova (1980) num estudo que visou 

avaliar a carga global de treino de ginastas do sexo feminino de 8 a 10 anos ao 

longo de um ano. Como conclusão verificou que o método utilizado na sua 

pesquisa foi eficaz para determinar e avaliar o aspecto quantitativo do processo 

de treino (volume, intensidade e dificuldade da carga), não podendo, no 

entanto, concluir se os valores encontrados eram suficientes ou insuficientes, 

alegando não haver dados disponíveis para comparação na literatura. 

Z = I3 x 

Po 

30 
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Para Vicev (1989), a carga global de treino em GA é função de três factores, 

para os quais apresenta os seguintes três índices, os quais reflectem os 

diferentes valores da carga em GA:  

1 – O número de passagens pelo aparelho, que determina o volume da carga 

de treino; 

2 – O número médio de elementos por passagem pelo aparelho, que determina 

a intensidade do estímulo de cada passagem pelo aparelho; 

3 – A frequência das passagens pelo aparelho, que determina a intensidade da 

carga. 

Vicev (1989) admite que as cargas de treino possam ser calculadas a partir de 

diferentes coeficientes de dificuldade dos elementos, mas também afirma que 

os afastamentos que eles acusam não são significativos, após a conversão 

para valores normalizados. 

No nosso estudo, utilizaremos o índice proposto por Hadjiev (1981), 

equivalente ao I2 de Gajdos (1983), o qual considera a dificuldade dos 

elementos executados e ignora o número de passagens pelo aparelho, valor 

que não nos interessa na medida em que, no nosso caso é sempre igual a 1. 

A correspondência estabelecida entre o coeficiente de dificuldade dos 

elementos e a intensidade da carga em GA, referida por diversos autores 

(Arkaev e Suchilin, 2004; Sands, 1999; Hadjiev, 1991; Gajdos, 1983; Ukran, 

1978b), merece ainda a nossa reflexão relativa à adequação de tal paralelismo 

face ao desenvolvimento que a modalidade tem sofrido nos últimos anos. 

Antes de mais, relativamente à comparação por vezes efectuada entre 

coeficiente de dificuldade dos elementos e a intensidade da carga, se por 

vezes, em alguma sequência de elementos e em alguns aparelhos, tal 

equiparação possa ser considerada válida, será sempre uma medida com 

alguma aproximação à realidade e portanto desprovida de qualquer rigor. 

Encontramos três razões fundamentais que suportam tal raciocínio: 

1. A já referida valorização individual da carga (Smolevsky e Gaverdovsky, 

1996), que faz depender de características físicas e psíquicas de cada 

ginasta, o valor da carga que é sentida por cada um; 
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2. A desvalorização de alguns elementos que, por razões de segurança, 

são equiparados a outros de menor dificuldade e/ou complexidade, 

como forma da FIG desincentivar a sua utilização. Esta estratégia é aliás 

apoiada por vários autores que se dedicam ao estudo epidemiológico 

das lesões na GA (Schweizer, 1999; Russel, 1995; Hunter e Torgan, 

1983); 

3. A sobrevalorização de alguns elementos, designadamente os elementos 

gímnicos e artísticos na GAF relativamente aos acrobáticos, com a 

intenção de promover a execução dos mesmos, numa tentativa da FIG 

salvaguardar e defender a manutenção das características artísticas da 

modalidade. 

2.6.1.2. Dificuldade e Complexidade da carga 

Nem sempre é fácil a distinção entre dificuldade e complexidade, sendo usual 

no senso comum o entendimento de que o complexo é normalmente difícil, e 

vice-versa. Referindo-se ao judo, Silva (1988) designa a complexidade da 

carga como sendo a sua dimensão neurológica e acrescenta que a mesma 

mede a dificuldade do movimento. 

Para Bompa (1994) a complexidade da carga determina o grau de sofisticação 

de um exercício empregue no treino. O autor refere ainda que a complexidade 

de um gesto, a sua exigência coordenativa, pode ser uma causa importante do 

incremento da intensidade do treino. 

A complexidade e dificuldade dos exercícios gímnicos são conceitos próximos, 

mas não idênticos (Arkaev e Suchilin, 2004). Para os autores, dificuldade 

significa esforço, tempo, trabalho dispendido em alguma coisa, tornando-o um 

conceito pouco objectivo na medida em que o trabalho exercido na 

aprendizagem dos elementos gímnicos é um critério relativo, ou seja, depende 

das habilidades e do nível de preparação do ginasta, das qualificações e 

experiência do treinador, dos métodos utilizados, etc. Já para a determinação 
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da complexidade são usados critérios biomecânicos, fisiológicos, psicológicos, 

pedagógicos e sociais, conferindo objectividade ao conceito. 

Para demonstrar a relatividade do conceito de dificuldade em GA, Arkaev e 

Suchilin (2004) exemplificam com a evolução do duplo mortal, o qual era o 

máximo da complexidade em GA nos anos 50, sendo apenas executado por 

muito poucos ginastas. Nos anos 60 passou a ser mais comum e na década de 

70 tornou-se num elemento executado por crianças e jovens. Embora a 

objectiva complexidade biomecânica e fisiológica do elemento não se tenha 

alterado, a acessibilidade e dificuldade em termos de trabalho e tempo 

dispendido para a sua aprendizagem mudou inevitavelmente, dada a evolução 

do conhecimento científico, material e meios para a sua execução. Temos 

então que um elemento, que era considerado de elevada dificuldade há 50 

anos atrás, apresenta-se hoje com dificuldade mediana. 

A relatividade do conceito de dificuldade é também explicada devido às 

características individuais dos atletas, ou seja, a execução de um mesmo 

elemento pode ter significados muito diferentes em termos de carga fisiológica 

ou psicológica, em função de cada atleta. 

De acordo com a literatura especializada em GA, o desenvolvimento da 

dificuldade dos exercícios de competição tem-se caracterizado por um 

crescimento contínuo, sendo essa realidade referida por alguns enquanto 

constatação da realidade e tendências (Irwin et al., 2005; Arkaev e Suchilin, 

2004; Sands et al., 2003; Jemni et al., 2002; Smolevsky e Gaverdovsky, 1996; 

Hadjiev, 1986, 1991; Radoulov, 1986; Suchilin, 1986), por outros como maléfica 

para o desenvolvimento da modalidade e respectivas características (Minusa, 

2000; Hofmann, 1999; Kaneko, 1986) ou mesmo perigosa ou de risco para a 

integridade dos atletas (Caine et al., 2006; Daly et al., 2001;Hunter e Torgan, 

1983). 

Para Arkaev e Suchilin (2004) a complexidade dos exercícios de GA tem 

crescido em direcções estruturais e paramétricas.  

No que ao desenvolvimento paramétrico diz respeito, os autores apresentam 

essencialmente três parâmetros sobre os quais incide a maioria dos 



Revisão da Literatura 

 

 

58 

incrementos na complexidade dos elementos em GA. Distinguem então o 

número de rotações em torno do eixo transversal, do eixo longitudinal e a 

posição do corpo (engrupada, encarpada, estendida e estendida com os braços 

elevados). Segundo Ukran (1978b) a integração de rotações no eixo 

longitudinal nos elementos é a forma mais empregue para tornar os elementos 

mais difíceis. 

Liang e Tian (2003) consideram também os três parâmetros anteriores e 

acrescentam ainda a posição inicial e final, distinguindo a suspensão, 

suspensão braquial, apoio com os membros superiores flectidos, apoio e apoio 

invertido. 

Na generalidade, a classificação dos elementos pelo CP, aos quais é atribuído 

um coeficiente de dificuldade, reflecte precisamente esta evolução paramétrica 

da complexidade, ou seja, a um elemento executado com uma única rotação e 

na posição mais simples do corpo é atribuído o coeficiente de dificuldade “A”, 

evoluindo progressivamente até “G” à medida da integração de novos 

parâmetros. Exceptuam-se os casos referidos no capítulo anterior em que, por 

razões de segurança a FIG pretende, sem proibir a sua execução, 

desaconselhar o seu treino e consequente apresentação em competição 

O desenvolvimento estrutural da complexidade resulta da concentração de 

elementos e /ou acções técnicas complexas no tempo e espaço (Arkaev e 

Suchilin, 2004). A complexidade estrutural de movimentos executados em 

apoio está a desenvolver-se principalmente nas seguintes direcções: 

 Complexidade da posição de trabalho (por exemplo, suspensão nas 

duas mãos, suspensão em pega invertida, suspensão dorsal, suspensão 

numa mão); 

 Execução de elementos complexos sem aceleração prévia; 

 Combinação de vários elementos complexos seguidos; 

 Execução de combinações complexas de elementos volantes. 



Revisão da Literatura 

 

 

59 

A evolução estrutural da complexidade é fomentada pelo CP através das 

bonificações atribuídas aos ginastas pela apresentação de ligações 

excepcionalmente difíceis, especialmente pela inclusão de algum dos factores 

anteriormente designados.  

2.6.2. Estudos relativos à composição dos exercícios de competição 

Numa referência relativa ao conteúdo dos exercícios das finalistas de PA numa 

única competição, CM de 1978, Gajdos (1983) apresentou as seguintes 

características modelares deste aparelho: a) as ginastas executaram em média 

2.25 elementos “B” e 7 elementos “C”; b) cada exercício era composto por uma 

média de 12 a 15 elementos, com uma duração que varia entre 20 e 35 

segundos. 

Côrte-Real et al. (1991), com preocupações semelhantes às que nos assistem 

neste trabalho, caracterizaram a carga externa dos exercícios de solo em GAM, 

utilizando como amostra 5 dos 8 finalistas daquele aparelho no CM de 1989. 

Apesar das limitações do estudo, dada a reduzida amostra observada, os 

autores acreditam ter contribuído para o maior conhecimento das 

características externas do esforço específico dos exercícios no solo, 

nomeadamente nas componentes da composição, exigências ao nível do 

aparelho vestibular, técnica e relação carga recuperação. 

Karácsony (1994) analisou as notas de partida dos exercícios de ginastas 

participantes nos CM de 1993 e 1994, pretendendo verificar como os ginastas 

cumpriam com as novas regras e as diferenças existentes entre as duas 

competições, após a apresentação do CP (FIG, 1993). O autor observou que 

em 1993 apenas para 36 de todos os exercícios analisados, a nota de partida 

era superior a 9.80 pontos, contra os 101 exercícios com nota de partida 

idêntica em 1994. Concluiu então que os treinadores parecem ter aprendido a 

aplicar as regras e utilizá-las a favor dos seus ginastas. 

Araújo e Marques (1995) realizaram um estudo com o objectivo de descrever o 

modelo de participação competitiva em GAM. Os autores observaram 8 
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ginastas por aparelho no Campeonato da Europa de 1994 e propuseram-se 

alcançar como objectivos: a) caracterizar o modelo competitivo em GAM 

relativamente à duração dos exercícios e ao número de elementos 

apresentados e respectivo valor de dificuldade; b) caracterizar o modelo 

competitivo em GAM relativamente a aspectos específicos de cada aparelho, 

como o tempo e número de paragens (solo, argolas e paralelas), número de 

séries acrobáticas à frente e atrás (solo), número de elementos de força ou 

balanço (argolas), número de rotações sobre os eixos longitudinal e transversal 

do corpo (saltos de cavalo) e número de elementos volantes (BF).  

No mesmo estudo, os autores analisaram ainda o nível de exigência de todos 

os elementos apresentados relativamente à capacidade motora força. Como 

conclusões apresentaram: a) que o tempo efectivo de competição em GAM é 

manifestamente curto, pouco mais de 3 minutos e meio; b) que a participação 

em competições de elevado nível exige aos ginastas o domínio de um 

variadíssimo leque de técnicas gímnicas; c) que a capacidade motora força 

desempenha, cada vez mais, um papel determinante na prestação competitiva 

de alto nível. 

Krug et al. (1997) estudaram diferenças em elementos básicos essenciais entre 

ginastas do sexo feminino e masculino e entre juniores e seniores, observando 

os CM de 1989, 1994 e 1997 e o Campeonato da Europa de 1993. Através de 

métodos de medição de imagens, medição dinamométrica das forças de 

reacção dos aparelhos e modelos matemáticos, os autores apresentaram 

dados como: a) na execução de mortais atrás no solo, os ginastas atingem 

alturas de 2.50 – 2.70 metros e as ginastas 2.20 – 2.30 metros, sendo que os 

ginastas juniores masculinos e femininos apresentaram valores inferiores; b) 

entre a BF e as PA, há diferenças na técnica de execução de gigantes 

preparatórios de elementos volantes, devido à diferente estrutura e construção 

dos 2 aparelhos, fazendo com que os homens atinjam forças acima de 6 a 7 

vezes o peso do seu corpo, contra as 4 a 5 vezes atingidas pelas mulheres; c) 

nos saltos de cavalo, os homens são mais rápidos na corrida cerca de 1.00 

m/s. 
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Num estudo sobre a composição dos exercícios de solo em GAF, Gomes 

(2002) analisou todas as regras que determinam a estrutura base da realização 

dos exercícios no solo, bem como todos os tipos de elementos que podem ser 

utilizados na composição dos exercícios naquele aparelho. Observou os 

exercícios de solo de 120 ginastas juniores participantes no campeonato 

nacional português, espanhol, inglês e nas Jornadas Olímpicas da Juventude 

Europeia (JOJE), todas em 2001, e concluiu: a) as ginastas portuguesas 

cumpriram com todas as exigências específicas do CP (FIG, 2001); b) as 

atletas portuguesas não executaram nenhum mortal com coeficiente de 

dificuldade superior a “C”, enquanto que todos os elementos efectuados pelas 

ginastas inglesas e participantes nas JOJE se apresentaram de coeficiente de 

dificuldade superior a “C”; c) nenhuma ginasta realizou elementos de 

coeficiente de dificuldade “Super E”; e d) constataram diferenças significativas 

relativas aos elementos de coeficiente de dificuldade “D” e “E”, na análise 

comparativa entre Portugal/Inglaterra e Portugal/JOJE. 

No âmbito das tendências actuais da GAF, Almeida (2003) estudou a 

composição dos exercícios das ginastas semifinalistas do CM por Aparelhos de 

2002, procurando compreender a forma como as ginastas responderam às 

exigências do CP, nas diferentes componentes da avaliação, no tipo de 

elementos utilizados e na natureza das ligações estabelecidas entre eles.  

Resumidamente, a autora concluiu: a) os saltos tipo “Yourchenko”, com rotação 

longitudinal no 1º voo, dominaram o panorama competitivo dos saltos; b) nas 

PA registou um reduzido envolvimento do Bi, uma utilização elevada de 

elementos com fase de voo, um aumento da importância das pegas cubitais e 

uma predominância das rotações transversais atrás nas saídas do aparelho; c) 

na trave observou uma supremacia dos elementos acrobáticos relativamente 

aos elementos gímnicos, uma desvalorização dos elementos de entrada e uma 

predominância das rotações transversais atrás nas saídas; d) no solo constatou 

uma supremacia dos elementos acrobáticos relativamente aos elementos 

gímnicos, uma preocupação crescente pelo equilíbrio entre o número de 

rotações transversais atrás e à frente e uma tendência para a realização de 

quatro séries acrobáticas por exercício. 
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Carvalho (2004), num estudo comparativo entre os elementos de PA e BF entre 

1987 e 2003, analisou os exercícios destes aparelhos de 48 ginastas de elite 

mundial, participantes no CM de 1987, 1995 e 2003. A autora efectuou a 

análise dos elementos que repartiu em 4 grupos distintos: a) elementos perto 

dos banzos, onde estão inseridos os “stalders”, “endos” e voltas livres; b) os 

três tipos de gigantes, com pega dorsal, palmar e cubital, contabilizando a 

execução dos mesmos com e sem rotação; c) elementos de voo; e d) saídas, 

com rotação transversal e com rotação transversal e longitudinal.  

Como principais conclusões, a autora refere ter verificado uma diminuição 

progressiva do número total de elementos A e B, acompanhado de um 

aumento na apresentação de elementos de valor superior a C. Constatou 

também uma maior utilização do Bs em detrimento do Bi, uma maior utilização 

de elementos tipo “stalder” e “endo”, maior uso dos gigantes com rotações e 

uma evolução nas saídas que passaram a contemplar as rotações múltiplas, ou 

seja rotações nos eixos transversal e longitudinal. 

Outro estudo efectuado com base em algumas das preocupações que 

justificam o nosso trabalho foi realizado por Ferreira (2005), através do qual o 

autor procurou conhecer se os atletas dos diferentes escalões de GAM 

apresentam elementos gímnicos específicos de acordo com o respectivo nível 

de prática/escalão, que se possam identificar como elementos gímnicos 

padrão, de suporte, estruturais ou de base.  

Para o efeito, o autor analisou a composição dos exercícios de todos os 

ginastas participantes num campeonato nacional português nos aparelhos BF, 

paralelas e solo, considerando como elemento padrão todo aquele que tenha 

sido executado por, pelo menos, 50% dos ginastas de cada escalão da sua 

amostra. O autor encontrou 57 elementos diferentes executados em BF, dos 

quais 14 considerou padrão, em paralelas, 17 entre 43 elementos diferentes 

executados atingiram esse estatuto e no solo, entre os 43 elementos 

executados, considerou que 17 podiam ser classificados como elementos 

padrão ou de base. 
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Ferreira (2005) contribuiu ainda com o conhecimento de algumas variáveis 

constantes e específicas de cada aparelho como sejam: a) a importância da 

suspensão, apoio invertido, básculas e os voos para os exercícios de BF; b) a 

importância dos elementos com fase de suspensão, fase de voo e as saídas de 

mortal atrás a partir de apoio nas paralelas e; c) a importância do apoio 

invertido, presente em 29% dos 17 elementos padrão considerados no solo. 

2.6.3. Análises da FIG 

A FIG também tem contribuído com dados importantes no que à composição 

dos exercícios de competição diz respeito, nomeadamente através das 

análises que efectua o seu Comité Técnico Feminino às grandes competições 

internacionais que organiza, actividade de grande importância que iniciou em 

1994. Estas análises são efectuadas tendo em consideração todas as ginastas 

participantes nas referidas competições e todos os aparelhos, pelo que, 

procurando centrar a sua exposição no âmbito dos interesses relativos a este 

trabalho, nos iremos referir apenas às PA. 

Assim, após o CM de 1994 a FIG (1994) relatou em primeiro lugar o aumento 

do número de elementos de dificuldade “D” e “E”, relativamente ao CM do ano 

anterior, tendo sido apresentados 11 elementos novos. Como tendências de 

desenvolvimento apontam: a) a transferência de elementos da BF; b) aumento 

de elementos específicos do aparelho, caracterizados por uma grande 

diversidade; c) prolongamento das ligações de elementos de elevada 

dificuldade; ligeira evolução das saídas através de uma maior diversidade e 

aumento do valor de dificuldade; estagnação do valor das entradas. 

Dada a extensão da informação que compreende cada um dos relatórios da 

FIG, sobre esta matéria, resolvemos seleccionar os conteúdos relacionados 

com o nosso estudo e, invés de os apresentar separadamente, ano a ano e 

competição a competição, preferimos congregar todas as informações, de 

todas as competições, sobre cada assunto para que seja possível observá-los 

de uma forma integrada e na sua perspectiva evolutiva. 
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No que aos pontos de bonificação diz respeito, a evolução foi notória e de 

acordo com as alterações cíclicas do CP, podendo verificar-se nos Quadros 15, 

16 e 17 respectivamente o número total de pontos bónus recebidos pelas 

ginastas, aqueles que foram atribuídos pela execução de elementos de elevada 

dificuldade e os que tiveram lugar na sequência da apresentação de ligações 

especiais.  

Quadro 15 - Evolução do número total de pontos bónus recebidos em várias competições 
internacionais (FIG, 1997b, 1999, 2000, 2001a, 2003 e 2004). 

Nº de pontos 

bónus recebidos 

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 

% 

1997 
N=133

 6.80 12.00 8.20 6.80 5.30 7.50 9.00 5.30 3.00 8.20 3.00 

1999 
N=225

 10.20 7.10 4.40 7.10 6.70 3.50 7.10 5.80 5.80 14.20 8.40 

2000 
N=84

 0.00 2.40 0.00 1.20 2.40 1.20 4.80 7.10 11.90 29.80 36.90 

2001 
N=151

 8.60 12.60 9.30 6.60 9.30 9.90 5.30 5.30 8.00 4.60 3.30 4.00 

2003 
N=197

 8.10 6.10 7.60 6.60 4.60 9.10 12.20 6.60 7.60 6.60 3.60 10.20 

2004 
N=85

 0.00 0.00 7.10 2.40 1.20 3.50 5.90 7.10 8.20 14.10 16.50 34.10 

São bem visíveis as diferenças do ciclo 1993 – 1996, quando um máximo de 

0.30 pontos eram possíveis quer para as ligações especiais quer para os 

elementos de dificuldade “D”, “E” e “SuperE”, para o ciclo seguinte, 1997 – 

2000 no qual passou a ser possível 1.00 ponto no total de bonificações. Já no 

ciclo de 2001 – 2004, dadas as dificuldades impostas pelo CP de 2001 que 

apenas permitia a atribuição de bonificações para a ligação de elementos de 

dificuldade a partir de “D”, verificou-se um decréscimo, voltando a subir até 

2004.  

Exactamente porque as regras de cada ciclo condicionam bastante a obtenção 

de pontos de bonificação por parte das ginastas, a evolução que referimos é 

mais visível se observarmos separadamente cada ciclo. 
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Quadro 16 - Evolução do número de pontos bónus recebidos por elementos de dificuldade “D”, 
“E” e “SuperE” em várias competições internacionais (FIG, 1994, 1997b, 1999, 2000, 2001a, 
2003 e 2004). 

Nº de pontos 

bónus recebidos 

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 

% 

1993 45.00 55.00        

1994 
N=58

 17.00 41.00 42.00        

1997 
N=133

 27.00 17.30 19.50 12.80 13.50 6.80 3.00 0.00 0.00   

1999 
N=225

 22.70 14.70 12.00 14.20 18.20 11.50 5.80 0.40 0.40   

2000 
N=84

 2.40 1.20 2.40 10.70 26.20 36.90 19.00 1.20 -   

2001 
N=151

 13.20 13.20 18.50 14.60 16.60 12.00 7.30 2.00 2.60   

2003 
N=197

 11.70 11.20 13.70 9.10 14.70 15.20 13.20 9.10 2.00   

2004 
N=85

 0.00 0.00 7.10 4.70 11.80 15.30 25.90 27.10 8.20   

Conforme dissemos anteriormente, repare-se no Quadro 16 que os pontos 

bónus crescem de 1993 para 1994, depois voltam a crescer em valor absoluto 

no ciclo seguinte devido à expansão do valor possível a atribuir para este factor 

de avaliação, decrescem em 2001, primeiro ano de implementação de um CP 

mais exigente, e voltam a crescer até 2004, final desse ciclo.  

No Quadro 17, onde resumimos o número de pontos bónus recebidos por 

ligações especiais apresentados pelas ginastas, são igualmente visíveis as 

variações explicadas anteriormente. 

Quadro 17 - Evolução do número de pontos bónus recebidos por ligações especiais em várias 
competições internacionais (FIG, 1994, 1997b, 1999, 2000, 2001a, 2003 e 2004). 

Nº de pontos 
bónus recebidos 

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 

% 

1993 45.00 55.00        

1994 
N=58

 17.00 83.00        

1997 
N=133

 33.10 16.50 13.50 9.00 14.30 8.20 4.50 0.80    

1999 
N=225

 28.90 13.30 10.20 9.80 9.80 14.20 9.30 3.50 0.40 0.40  

2000 
N=84

 3.60 1.20 4.80 8.30 11.90 21.40 27.40 16.70 0.00 1.20  

2001 
N=151

 30.00 19.90 21.10 11.90 9.90 5.20 1.30 0.70    

2003 
N=197

 23.40 16.20 19.80 14.70 12.70 8.10 4.10 1.00    

2004 
N=85

 2.40 7.10 2.40 17.60 22.40 35.30 10.60 2.40    
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Relativamente ao número de elementos volantes executados pelas ginastas 

em várias competições internacionais, resumimos no Quadro 18 a evolução da 

apresentação deste tipo de elementos, onde se verifica genericamente um 

aumento do número de ginastas a executar 3 e mais elementos volantes nos 

seus exercícios. Referimos ainda que, embora o quadro não apresente esses 

valores, no CM de 2003 e JO de 2004, 1 e 2 ginastas respectivamente, 

executaram 6 elementos volantes. 

Quadro 18 - Evolução do número de elementos volantes executados em várias competições 
internacionais (FIG, 1994, 1997b, 1999, 2000, 2001a, 2003 e 2004). 

 Nº de elementos volantes executados 

 
0 1 2 3 4 5 

N % N % N % N % N % N % 

1994 
N=58

 3 5.00 13 22.00 32 55.00 7 12.00 3 5.00 - - 

1996 
N=94

 - - 28 29.80 42 44.70 21 22.30 3 3.20 - - 

1997 
N=133

 9 6.70 44 33.10 63 47.40 16 12.00 1 0.80 - - 

1999 
N=225

 25 11.10 66 29.30 94 41.80 34 15.10 6 2.20 - - 

2000 
N=84

 1 1.20 13 15.50 45 53.60 21 25.00 3 3.50 1 1.20 

2001 
N=151

 12 7.90 22 14.60 45 29.80 43 28.50 25 16.50 3 2.00 

2003 
N=197

 8 4.00 19 9.60 41 20.80 88 44.70 5 17.80 5 2.50 

2004 
N=85

 1 1.20 1 1.20 13 15.30 29 34.10 33 38.80 6 7.10 

Outra matéria de análise evolutiva do Comité Técnico da FIG tem sido a 

execução de gigantes em pega cubital, com e sem rotação, bem como o 

número de elementos terminados em “Healy”17 (Figura 6), cujos dados 

recolhidos após cada uma das grandes competições internacionais resumimos 

no Quadro 19. 

 

 

                                                 
17

 Rotação de 360º no eixo longitudinal executada de forma directa sobre o apoio de um braço, 
sem apoios intermédios, realizado a partir do apoio invertido em pega palmar, devendo 
terminar na posição de apoio invertido em pega cubital ou pega mista cubital palmar. 
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Figura 6 – “Healy” (FIG, 1997a). 

Quadro 19 - Evolução do número de gigantes cubitais e elementos terminados em “Healy” 
executados em várias competições internacionais (FIG, 1994, 1997b, 1999, 2000, 2001a, 2003 
e 2004). 

 

Elementos terminados 

em “Healy” 
Gigantes cubitais 

1 vez 
Mais que 1 

vez 

Sem 

Rotação 
Com 180º Com 360º 

Com 360º 

num braço 

% 

1994 
N=58

   7.00 

1996 
N=94

 8.50 11.70 2.10 

1997 
N=133

 20.00 11.00 9.00 9.80 4.50 

1999 
N=225

 28.00 21.80 32.10 

2000 
N=84

 26.20 23.80 42.00 39.00 18.00 3.60 

2001 
N=151

 

Sem informação 2003 
N=197

 

2004 
N=85

 

Observa-se uma clara tendência de aumento da utilização destes tipos de 

elementos até os JO de 2000. Curiosamente, a partir do CM de 2001 deixou de 

fazer parte das análises descriminadas que a FIG tem feito ao longo destes 

anos. Estes elementos continuam a existir nos exercícios de PA mas deixaram 
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de ser objecto de análise especial por parte da entidade que regula a GA ao 

nível internacional. 

2.7. Modelação no Treino Desportivo 

Tratando este trabalho de um modelo de carga externa, julgamos pertinente 

rever a literatura no que respeita à modelação no treino desportivo e à 

importância desta na gestão e condução de processos de treino. 

No âmbito do domínio científico, Castelo et al. (2000) definem modelo como 

uma representação simplificada, sob a forma mais ou menos abstracta (se 

possível matematizada), de uma ou várias relações que reúne os elementos de 

um sistema.  

Bompa (1994) refere que, em termos gerais, um modelo é uma imitação, 

simulação da realidade, formada por elementos do fenómeno que é observado 

ou investigado. 

Arkaev e Suchilin (2004) entendem por modelo, no desporto moderno, a 

totalidade dos diferentes indicadores (quantitativos e qualitativos) do estado e 

nível de preparação dos atletas, causando o êxito de um certo nível de 

proficiência e previsão de resultados. 

Assim, na generalidade é consensual para diversos autores a importância da 

utilização de modelos para uma eficaz direcção no processo de treino (Arkaev 

e Suchilin, 2004; Platonov, 2001, 1984; Castelo et al., 2000; Smolevsky e 

Gaverdovsky, 1996; Bompa, 1994; Marques, 1990). 

Marques (1990), desenvolvendo o tema das tendências de desenvolvimento da 

investigação na área do treino desportivo, aponta como uma das direcções da 

investigação a racionalização do processo de organização da preparação 

desportiva a longo, médio e curto prazo, em cada desporto e especialidade 

desportiva, referindo os métodos de modelação e técnicas de construção de 

modelos como base desse processo. 
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Gambetta (1993) apresenta como uma das novas tendências na teoria do 

treino desportivo a construção de modelos e de quantificação do treino, 

afirmando ser possível a estruturação de modelos de confiança para a 

preparação desportiva, para diferentes provas e idades, baseando-se naquilo 

que já se conhece sobre as respostas que são dadas aos diversos estímulos 

de treino. 

Para Platonov (1988), o que melhor permite estabelecer o perfil de exigência a 

que deve responder um atleta é o conhecimento preciso das condições gerais 

de desenvolvimento das acções de competição e sua evolução com o nível das 

prestações. 

Uma direcção eficaz do processo de treino está relacionada com a utilização de 

diferentes modelos (Platonov, 2001). Para o autor, a elaboração e utilização 

dos modelos está relacionada com a modelação enquanto processo de 

formação, estudo e utilização dos modelos para determinar as características e 

a optimização do processo de preparação desportiva e a participação em 

competições. 

Arkaev e Suchilin (2004) afirmam que o método da modelação é um potente 

meio do conhecimento científico e largamente utilizado em vários ramos da 

ciência e tecnologia contemporâneas. 

Platonov (2001) reafirma a necessidade de todo o sistema de treino se orientar 

com vista à estrutura óptima da actividade competitiva, prevendo não só as 

suas componentes na etapa de realização das máximas prestações individuais, 

mas também a criação do correspondente fundamento funcional nas etapas 

iniciais da preparação plurianual. É justamente esta uma das nossas grandes 

preocupações, ou seja, procurar nos modelos actuais das prestações maximais 

as respectivas necessidades de preparação nas etapas anteriores. O autor 

alerta ainda para a necessidade de uma constante correcção no estudo e 

controlo das tendências de desenvolvimento dos desportos, dando o exemplo 

específico de alterações regulamentares como as do CP, etc. 

Para Platonov (2001), os modelos utilizados no desporto dividem-se em dois 

grupos principais. Do primeiro fazem parte os modelos que caracterizam a 
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estrutura da actividade competitiva, os modelos que caracterizam diferentes 

aspectos da preparação dos atletas e os modelos morfo-funcionais que 

reflectem as particularidades morfológicas do organismo. 

Também para o estabelecimento do prognóstico no âmbito da organização e 

do planeamento do processo do treino desportivo, Proença (1986) destaca 

como tarefa necessária para a sua formulação, o conhecimento e domínio dos 

modelos maximais e das suas fases evolutivas. Para o autor, com base em 

dados de ciências subsidiárias do Treino Desportivo, no estudo exaustivo das 

características e comportamentos dos melhores atletas e na própria história do 

desporto considerado, é possível estabelecer um modelo referencial das mais 

elevadas prestações. 

Apesar da importância atribuída à modelação pela generalidade dos autores e 

investigadores na área do treino desportivo, quando observamos dados 

concretos e estudos realizados com o intuito de elaborar modelos, na sua 

grande maioria, especialmente na GA, procuram contribuir com dados 

relevantes para a condução e orientação de processos de treino em diversas 

componentes, principalmente relacionadas com aspectos da preparação dos 

atletas com vista ao alto rendimento nas mais variadas modalidades ou 

disciplinas desportivas. Quando dizemos preparação dos atletas, referimo-nos 

ao treino propriamente dito e não à consequente prestação em competição.  

Esta tendência é confirmada por Maia (2001) que constatou a reduzidíssima 

produção científica, e com maior frequência centrada em aspectos do foro 

psicológico, relativamente aos problemas específicos da modelação da 

“performance”.  

No entanto, encarando como objectivo fundamental do processo de treino 

desportivo o desenvolvimento da prestação desportiva em situação de treino e 

sua comparação na competição (Lehnert, 1986; Carl, 1992 cit. in Garganta, 

1997; Marques, 1990) e aceitando que o objecto da Teoria e Metodologia Geral 

do Treino Desportivo se orienta para a prestação desportiva, tendo o treino e a 

competição como âmbito de intervenção privilegiados pela investigação, 

(Marques, 1990), não discordamos com a referida tendência para uma grande 
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atenção relativa aos métodos e tarefas do treino, mas sim com a menor 

focalização sobre a definição do conteúdo, exigências e características 

específicas da competição. Reforçando esta ideia, Garganta (1997) diz que a 

definição das referidas componentes da prestação competitiva, porquanto 

contribui para perfilar a especificidade da disciplina desportiva a que respeita, 

orienta o refinamento do processo de treino no sentido de potenciar o 

desenvolvimento do comportamento agonístico dos atletas. 

Finalizando, Maia (2001) intitulou um artigo sobre este tema da seguinte forma: 

A modelação da “performance” – uma necessidade do treinador, uma 

obrigação dos investigadores. 

2.7.1.  Modelação em GA 

Smolevsky (1978) expõe de forma muito clara e aplicada à GA as 

preocupações relativas a este tema, que estão aliás na origem da formulação 

do nosso problema. Para o autor é indispensável planear hoje os exercícios do 

futuro e para escolher os melhores exercícios, ou seja, para prever a evolução 

futura da Ginástica é necessário estabelecer um prognóstico correcto e 

cientificamente fundamentado. Realça ainda que na tarefa de previsão há que 

contar com o factor tempo, analisando a evolução precedente de determinada 

especialidade e a situação e nível actual, com a finalidade de desenvolver uma 

prospectiva realista. 

Se pensarmos que as crianças que iniciam hoje a prática de GA apenas 

apresentarão os seus máximos rendimentos daqui a 6 – 9 anos (Arkaev e 

Suchilin, 2004; Hofmann, 1999; Touricheva, 1986, Smolevsky, 1978), 

facilmente compreendemos a necessidade de conhecer, hoje, o conteúdo da 

carga externa que irá caracterizar os exercícios de competição no futuro, 

momento em que essas mesmas crianças irão competir ao mais elevado nível. 

A actividade de modelação em GA tem sido, desde há vários anos, uma 

preocupação e tema de investigações diversas, quer no âmbito da prognose 

com fins de selecção de talentos (Hadjiev, 1986; Rozin, 1986; Radoulov, 1986; 
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Ukran, 1978), quer no âmbito da carga de treino (Arkaev e Suchilin, 2004; 

Smolevsky e Gaverdovsky, 1996; Gajdos, 1986; Ukran, 1978).  

No entanto, Arkaev e Suchilin (2004) admitem que se modelam poucos dos 

aspectos da GA, dada a grande complexidade da actividade motora gímnica. 

Também Araújo e Marques (1995), considerando a caracterização dos modelos 

de participação competitiva uma vertente importante e actual no estudo das 

modalidades desportivas, admitem existir poucos trabalhos realizados nesta 

área no âmbito da Ginástica. 

Côrte-Real et al. (1991), alegam que a GA é caracterizada por uma técnica 

exigente onde a componente coordenativa assume um papel importante e 

defendem a necessidade de perspectivar as exigências das prestações 

maximais através de modelos do desempenho competitivo em alto rendimento. 

Jian e Dong (1997) também apelam à necessidade de os treinadores de GA 

predizerem as tendências de desenvolvimento da modalidade e detectarem as 

mais avançadas e potenciais técnicas para o futuro. 

Smolevsky e Gaverdovsky (1996) consideram importante na GA a elaboração e 

utilização de modelos como referências para o trabalho dos treinadores e dos 

próprios ginastas, os quais são formados com base na análise das grandes 

competições, de dados de prognóstico científico e ainda das tendências de 

desenvolvimento da modalidade desportiva específica. Os autores destacam 

como parâmetros básicos das características modelo da Ginástica as 

dificuldades, a composição, a originalidade, risco e a qualidade de execução 

dos exercícios. Entre outras, apresentam como características modelo de um 

exercício de elevado nível nas PA a presença de combinações de 3 ou mais 

elementos volantes, diversas rotações, “Gienger”18 (Figura 7) com uma pirueta, 

saídas com duplo mortal à frente e triplo mortal atrás. 

Platonov (2001) destaca a quantidade de elementos, coeficiente de dificuldade, 

expressividade, etc., como características importantes da actividade 

                                                 
18

 Elemento volante que consiste em largar a barra ou banzo na fase ascendente de um 
gigante facial, realizar em fase aérea uma rotação de 360º no eixo transversal com simultânea 
rotação de 180º no eixo longitudinal, para voltar a agarrar a barra ou banzo. 
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competitiva em GA, das quais depende o resultado desportivo e que interessa 

definir com precisão. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – “Gienger” (FIG, 1997a). 

 

Arkaev e Suchilin (2004) referem o método de modelação fenomenológico para 

uma orientação concreta através dos melhores ginastas do mundo, cujos 

exercícios e a sua prestação técnica constituem indicadores de um modelo de 

preparação técnica e física. No entanto os autores chamam à atenção para o 

facto de que com a utilização de métodos empíricos para a elaboração de 

modelos ou características modelo, é necessário recordar claramente que cada 

atleta de elite é uma individualidade vivida e inimitável.  

No âmbito da modelação da actividade competitiva, Arkaev e Suchilin (2004) 

definem como principais características da actividade competitiva de ginastas 

de elite: a) o conteúdo e dificuldade dos exercícios de competição nos vários 

aparelhos; b) a competência da prestação técnica; e c) a eficácia competitiva. 
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3. Material e Métodos 

3.1. Metodologia Observacional em Ciências do Desporto 

A metodologia observacional constitui uma das opções de estudo científico do 

comportamento humano que reúne características especiais no seu perfil 

básico (Anguera et al., 2000). É também definida por Anguera (1990) como um 

procedimento que visa articular uma percepção deliberada da realidade 

manifesta com a sua adequada interpretação, captando o seu significado de 

forma que, mediante um registo objectivo, sistemático e específico da conduta 

gerada de uma forma espontânea num determinado contexto, e partindo de 

uma adequada codificação e análise, nos proporcione resultados válidos dentro 

do marco específico do conhecimento em que se situa. 

Segundo Anguera et al. (2000), a metodologia observacional requere o 

cumprimento de alguns requisitos básicos tais como a espontaneidade do 

comportamento, que este tenha lugar em contextos naturais (no âmbito do 

desporto e da actividade física serão os contextos onde se produz 

habitualmente a actividade), que se trate de um estudo prioritariamente 

ideográfico, a elaboração de instrumentos “ad hoc”, que se garanta uma 

continuidade temporal e a forma de percepção do comportamento. 

A espontaneidade do comportamento implica a ausência de preparação da 

situação, ou seja, as condutas a observar não devem resultar de uma produção 

de comportamento do indivíduo restringida por graus de liberdade impostos 

pelo investigador. 

Na sequência do requisito anterior, a produção de conduta deverá ter lugar em 

contextos naturais, garantindo a ausência de alterações provocadas de forma 

intrometida. A realidade do contexto natural implica que as condutas objecto de 

estudo formem parte do repertório do indivíduo estudado e se reflictam no fluxo 

de comportamento, em situação de treino, de competição, de ensino-

aprendizagem, etc.  
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Relativamente ao requisito que aconselha à utilização da metodologia 

observacional em estudos prioritariamente ideográficos, Anguera et al. (2000) 

referem que esta metodologia não funciona adequadamente se o objecto de 

estudo for um grupo colectivo, dada a dificuldade interpretativa que apresentam 

as interacções de ordem elevada que se estabelecem entre os indivíduos inter-

actuantes. 

A elaboração de instrumentos “ad hoc” passa por construir sistemas de 

categorias que respondam a um duplo ajuste com a teoria e a realidade. 

Observar é um processo que exige uma atenção voluntária e deliberada, uma 

acção inteligente do observador no que respeita à selecção e retenção da 

informação pertinente de tudo o que se observa (Anguera e Blanco, 2003), 

sendo importante orientar o olhar e não instrumentalizá-lo (Campaniço, 1998).  

Para Sarmento (1987), a observação do movimento no desporto baseia-se na 

compreensão das diferenças entre os princípios básicos da execução eficiente, 

tendo em consideração as variações provocadas pelo indivíduo ou pelo 

envolvimento.  

Para Anguera (1990) a observação sistemática ou activa é a única que 

interessa na investigação observacional, podendo ser caracterizada pela: a) 

definição precisa do objectivo, relativamente ao sujeito e aos comportamentos; 

b) definição dos critérios de selecção da informação; c) utilização de uma 

técnica de registo e meios que garantam a precisão dos dados; d) possibilidade 

de obtenção de dados quantificáveis mediante diversos indicadores e 

parâmetros; e) plausabilidade de formulação de hipóteses. 

Quanto à forma de ser aplicada, segundo Campaniço e Anguera (2000), a 

observação sistemática pode ser classificada em simples ou directa e 

indirecta ou diferida. A primeira é realizada em simultâneo com a execução e 

sem recursos a meios de recolha de imagem. Desempenha um papel 

importante nos procedimentos observacionais, obrigando o técnico a um 

contacto directo com a realidade. A segunda, recorre a sistemas de captação e 

reprodução de imagens de modo rápido, tendo, portanto, um carácter menos 

imediato, proporcionando uma análise mais objectiva e sistemática do fluxo do 
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movimento. A repetição de imagens facilita a detecção das características do 

movimento, caminhando do geral para o particular, salientando detalhes e 

procedendo a formas de quantificação.  

Anguera (1990) considera o acto de observar (O) resultante da actuação 

conjunta dos factores fundamentais: percepção (P), interpretação (I) e 

conhecimento prévio (Cp), que no seu conjunto constituem a equação O = P + I 

+ Cp. Visto que nenhuma observação pode ser considerada perfeita, devido a 

distorções introduzidas por erros do próprio observador e dos procedimentos 

em causa, justifica-se a introdução de um elemento corrector (D), ficando a 

observação representada pela equação O = P + I + Cp – D.  

A percepção, enquanto elemento básico da observação, é uma selecção 

primária dos fragmentos de um dado contexto que, coordenados entre si, 

formam o que se designa de imagem do movimento, permitindo-nos identificar 

o que ocorre num determinado momento. A percepção é limitada por vários 

factores, particularmente pela atenção e pela capacidade de processar 

informação, pelo que Anguera et al. (2000) sugerem a necessidade de se 

fixarem coordenadas espaço-temporais que facilitem a focalização do sujeito 

observado e a utilização de meios técnicos que contribuam para uma maior 

fineza no uso dos nossos meios sensoriais. 

A interpretação é a atribuição do significado ao que foi percebido, em função 

do conteúdo, dos objectivos e contexto em que se desenvolve a observação. É 

uma representação cognitiva que implica uma selecção, relacionada às 

características do observador, mais concretamente à objectividade e 

distanciamento efectivo da situação. Pode induzir em erros de falta de 

contextualização ao associar o significado à percepção, assim como de 

projecção da personalidade do observador relativamente ao observado 

(Anguera et al., 2000). 

O conhecimento prévio ocasiona problemas por defeito e por excesso, 

actuando de forma diferente em função da amplitude e intensidade das 

observações. É muito útil se funcionar como base objectiva de apoio, 

facilitando a interpretação do que foi percebido, podendo transformar-se num 
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grave risco se se assumir o conhecimento de uma forma determinante e 

restrita, que marque toda a dimensão interpretativa do que se observa. 

É do senso comum que nem todo o conhecimento que dispomos é adequado, 

ou suficiente para os desempenhos observacionais. O erro é uma componente 

relevante a ter em conta em todos os momentos da observação. O recurso à 

observação sistemática pode atenuar o efeito do erro, salvaguardando que o 

instrumento observacional proporcione medir aquilo que nos propusemos 

efectivamente medir, isto é, em termos práticos, esta seja válida, fiável, 

objectiva e consistente face ao objecto de estudo (Campaniço e Anguera, 

2000).  

São referidos ainda por diversos autores (Hernández Mendo e Macias, 2002; 

Anguera et al., 2000) os seguintes tipos de risco que ameaçam 

sistematicamente a observação: 

a) A reactividade consiste na alteração da natureza espontânea das condutas 

dos sujeitos observados, que acontece quando estes se apercebem de que 

estão a ser observados; 

b) A reactividade recíproca tem lugar quando o erro de reactividade afecta 

também o observador que, ao saber que o sujeito observado não actua 

espontaneamente, se deixa influenciar; 

c) A auto-reactividade é a influência que exerce o auto-registo sobre a 

ocorrência de conduta, sendo o único caso em que se deve valorizar a 

reactividade como efeito positivo; 

d) A expectativa surge no observador sob a forma de previsões ou 

antecipações de condutas ainda não observadas, com base tanto num 

conhecimento prévio excessivo, como no desejo de obtenção de determinados 

resultados. 

3.2. Desenho do estudo 

De acordo com Losada e López-Feal (2003), o desenho observacional pode 

ser definido como um plano, estrutura ou estratégia, adoptado para o estudo da 
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conduta espontânea de um sujeito em situação natural (entendidas como 

habituais para o sujeito). Um plano que permita obter dados de forma 

sistemática com a necessária consistência para posterior análise tendo como 

consequência a discrição, predição e, em alguns casos, a explicação do 

comportamento objecto do estudo. 

Segundo Anguera et al. (2000), avançou-se muito no que respeita à 

configuração dos principais desenhos observacionais, pelo que se podem 

estabelecer critérios muito diversos. Os autores referem um modelo no qual se 

cruzam as dicotomias ideográfico/nomotético e registo pontual/seguimento, que 

facilita a descoberta das direcções básicas de análise de dados observacionais 

e que dá origem aos seguintes quatro quadrantes: 

a) Quadrante ideográfico/seguimento (desenhos diacrónicos). O seguimento 

num estudo ideográfico constitui a situação óptima, própria da metodologia 

observacional, já que consegue focar toda a atenção numa unidade mínima. 

b) Quadrante ideográfico/pontual. Uma recolha de dados pontual e a partir de 

um só sujeito não é capaz de proporcionar informação minimamente 

consistente que garanta a cientificidade do estudo. Consequentemente, trata-

se do único quadrante que não oferece dados válidos para posterior análise. 

c) Quadrante nomotético/pontual (desenhos sincrónicos). São cada vez mais 

frequentes as situações em que é necessário conhecer a distribuição de um 

grupo de sujeitos ou de vários níveis de resposta, considerados conjuntamente 

num dado momento. 

d) Quadrante nomotético/seguimento (desenhos mistos). O seguimento de 

um grupo de sujeitos ou um conjunto de vários níveis de resposta é um 

problema complexo de resolver. Terá que se considerar como cada um dos 

eixos dá lugar a diversas possibilidades, as quais deverão ser integradas 

posteriormente.  

De acordo com as várias classificações possíveis a atribuir a um desenho 

observacional, apresentadas por diversos autores (Losada e López-Feal, 2003; 

Hernández Mendo e Macias, 2002; Anguera et al., 2000), o nosso estudo pode 

classificar-se como sincrónico, integrando-se no quadrante nomotético/pontual 
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referido por Anguera et al. (2000). Caracteriza-se por ser pontual ou sincrónico, 

na medida em que observamos um único momento de cada sujeito e 

nomotético, uma vez que registamos o comportamento de vários sujeitos. 

Anguera et al. (2000) apresentam vários critérios taxonómicos de carácter 

básico, segundo o grau científico, participação, percepção e níveis de resposta. 

Assim, segundo o grau científico utilizamos a observação sistemática ou activa, 

uma vez que possuímos o objectivo perfeitamente definido, tanto no que 

respeita a comportamentos como aos sujeitos e situações, dado ainda termos 

seleccionado a informação segundo critérios devidamente pautados e utilizado 

uma técnica de registo e meios técnicos que garantem a precisão dos dados. 

Segundo o grau de participação do observador enquadramos o nosso estudo 

num critério de observação não participante, já que os observadores actuaram 

de forma claramente neutra, não havendo qualquer relação com o sujeito 

observado.  

Em função do grau de percepção classificamos a observação efectuada de 

indirecta ou diferida, tendo recorrido a sistemas de captação e reprodução de 

imagens que possibilitam uma análise mais objectiva e sistemática do fluxo do 

movimento. 

Quanto aos níveis de resposta, Anguera et al. (2000) sugerem a classificação 

de Weick (1968) correspondente ao conteúdo da conduta a observar, ao que 

entendemos tratar-se, no nosso estudo, de condutas espaciais ou proxémicas, 

englobando o conjunto de deslocamentos de um indivíduo, realização de 

trajectórias, ocupação do espaço, etc. 

3.3. Caracterização da amostra 

A população a estudar neste trabalho foi constituída por um grupo de ginastas 

de elite mundial em GAF, sendo a amostra inicial constituída por 96 exercícios 

de competição, executados pelas 8 finalistas do Concurso III nas PA, em CM e 

JO, durante 4 ciclos olímpicos. No total, de acordo com os critérios de inclusão 
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apresentados a seguir, observámos 12 competições correspondentes a 4 JO 

(1992 a 2004) e todos os CM dos anos ímpares que lhes antecedem. 

3.3.1. Critérios de Inclusão 

3.3.1.1. Competições 

A opção de abranger vários ciclos olímpicos prende-se com a possibilidade de, 

conforme enunciado nos objectivos, avaliarmos as tendências e 

comportamentos das diversas variáveis ao longo dos quadriénios, pelo que o 

espaço de 16 anos nos parece suficiente para verificar alterações, se as 

houver. 

Os CM seleccionados são aqueles que se realizaram regularmente entre cada 

JO, em anos ímpares, sendo que, outros foram organizados com diferentes 

características (por aparelhos ou equipas). Desta forma reunimos todos 

aqueles que reúnem as ginastas de todo o mundo, sem ausências por diferente 

opção de algum país ou por falta de convite a alguma ginasta, e uniformemente 

em cada ciclo olímpico, a saber: 

Quadro 20 – Lista de competições observadas. 

Ano Competição Local 

1989 Campeonato do Mundo Estugarda 

1991 Campeonato do Mundo Indianápolis 

1992 Jogos Olímpicos Barcelona 

1993 Campeonato do Mundo Birmingham 

1995 Campeonato do Mundo Sabae 

1996 Jogos Olímpicos Atlanta 

1997 Campeonato do Mundo Lausane 

1999 Campeonato do Mundo Tianjin 

2000 Jogos Olímpicos Sidney 

2001 Campeonato do Mundo Ghent 

2003 Campeonato do Mundo Anaheim 

2004 Jogos Olímpicos Atenas 
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3.3.1.2. Ginastas e Exercícios  

As ginastas que integram a amostra são as participantes nas referidas 

competições, cuja prestação no Concurso I as classificou para a final por 

aparelhos (Concurso III) nas PA. 

De acordo com a regulamentação vigente (FIG, 2005), apenas participam 

nestas competições ginastas seniores, com idade igual ou superior a 16 anos, 

desde 1997, ou 15 anos antes dessa data. Não tendo tido acesso às idades 

das ginastas participantes nas três competições do primeiro ciclo, 

apresentamos a média de 17.19 anos de idade, que caracteriza todas as 

participantes nas competições por nós consideradas, a partir de 1993, entre as 

quais se situam as finalistas de PA constituintes da nossa amostra.  

Conforme referimos na caracterização da GAF, o início da prática da 

modalidade dá-se aos 5-6 anos e a duração média de preparação para atingir 

os mais elevados resultados é de 6-9 anos, pelo que as ginastas participantes 

nestas competições se enquadram na etapa de máximos resultados 

desportivos. Segundo Smolevsky e Gaverdovsky (1996), nesta etapa de 

preparação a preparação técnica e física atinge os seus volumes máximos e a 

composição de todos os exercícios deve corresponder a exigências específicas 

que superam o nível padrão do CP.  

Após uma primeira observação da totalidade dos exercícios seleccionados, 

reduzimos para 83 o número de ginastas a considerar efectivamente para o 

estudo, devido ao facto de que 13 das 96 ginastas inicialmente constituintes da 

nossa amostra terem tido falhas graves (quedas, paragens, etc) na execução 

dos seus exercícios. Uma vez que a existência de tais falhas altera a estrutura 

original dos exercícios e consequentemente os resultados a obter com o 

presente trabalho, pensamos ainda recorrer às execuções das mesmas 

ginastas aquando das respectivas provas de qualificação, que efectuaram 

certamente sem falhas mas que não nos garantia a necessária igualdade de 

circunstâncias para com as restantes ginastas que constituem a amostra do 

trabalho. 
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3.3.1.3. Aparelho 

A escolha do aparelho PA, deve-se ao facto de ser aquele que, na nossa 

óptica, tem criado mais técnicas inovadoras nos últimos anos, ao ponto de, 

actualmente, se colocarem aos treinadores diversas possibilidades de 

orientações técnicas nas idades de formação (etapa de especialização inicial). 

Segundo vários autores (Sands et al., 2003; Takei et al., 1992; Witten e Witten, 

1991), as PA é um dos aparelhos que, devido a transformações materiais e 

regulamentares, mais evolução tem apresentado no conteúdo apresentado 

pelas ginastas, justificando a necessidade de realização de estudos que 

adequem o conhecimento às alterações verificadas.  

3.4. Procedimentos 

3.4.1. Fases 

Para a realização deste estudo, estabelecemos as seguintes fases: a) 

construção do instrumento de observação; b) validação de conteúdo, das 

diferentes categorias e indicadores do instrumento de observação; c) selecção 

dos registos de imagens das competições para observação dos 

comportamentos; d) prova observacional propriamente dita; e) análise e 

tratamento estatístico da observação efectuada. 

3.4.1.1. Construção do instrumento de observação 

No âmbito da programação e investigação em desporto e actividade física, a 

extraordinária diversidade de situações suceptíveis de serem observadas de 

forma sistemática, obriga à preparação e utilização de instrumentos “ad hoc” 

que permitam dar resposta ao que se pretende observar. De acordo com 

Anguera et al. (2000), na metodologia observacional existe, como instrumento 

básico, o sistema de categorias, ao qual foi posteriormente acrescentado o 
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formato de campo. A este último ainda se incorpora, de forma residual, a 

escala de estimação ou “rating scale” (Anguera e Blanco, 2003). 

O sistema de categorias é de maior alcance pelo seu imprescindível suporte 

teórico e caracteriza-se essencialmente por ser um sistema fechado, de 

codificação única e não autorregulável. Trata-se de uma construção do 

observador, baseada numa lista de comportamentos, assente numa recolha 

empírica exaustiva, de acordo com um determinado marco conceptual. 

Propoem-se critérios que permitem agrupar por afinidade os comportamentos 

que recebem uma determinada denominação (Campaniço e Anguera, 2000).  

Para Losada e Lopéz-Feal (2003), a categoria é o resultado de uma série de 

operações cognitivas que levam ao estabelecimento de classes com relações 

de complementaridade, determinadas de acordo com um critério traçado para o 

efeito, cumprindo cada uma delas requisitos internos de equivalência em 

atributos essenciais, ainda que possa existir heterogeneidade na sua forma. 

Os formatos de campo são um instrumento de observação alternativo ao 

sistema de categorias e, de acordo com Campaniço (1998), assentam em 

critérios representados em códigos que expressam as estruturas existentes nas 

acções ou comportamentos em estudo. A sua origem remonta a uma velha 

técnica de registo que foi ganhando consistência e adquirindo os atributos 

necessários para se considerar na actualidade um instrumento de observação 

(Hernández Mendo e Macias, 2002; Anguera et al., 2000). 

A escala de estimação é um instrumento de observação que corresponde a um 

sistema dimensional de registo e tem um carácter residual devido ao 

necessário requisito de ordenação de um atributo ou dimensão que nem 

sempre é possível nem fácil de realizar (Anguera e Blanco, 2003). 

As categorias de observação consideradas para este trabalho, relativamente à 

carga externa, são aquelas que, a partir da informação compulsada na 

literatura da especialidade, melhor caracterizam os pressupostos técnico-

tácticos dos exercícios de competição, englobando alguns parâmetros já 

estudados e outros que normalmente não são considerados, nem em estudos 
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da FIG, nem no CP da FIG, mas que poderão demonstrar eficazmente efeitos 

do treino e as respectivas opções de planeamento. 

3.4.1.1.1.  Pressupostos iniciais 

Como já referimos, a análise da carga externa de cada um dos aparelhos em 

GA tem-se limitado à observação de alguns indicadores generalistas como 

sejam o número total de elementos executados e respectivo coeficiente de 

dificuldade. Nos poucos estudos em que se verifica a observação de 

indicadores mais pormenorizados da carga, a selecção das variáveis 

estudadas foi definida pelo livre arbítrio de cada autor, não havendo qualquer 

explicação relativa à sua estrutura. O único critério para este efeito tem sido 

sempre e somente a consecução dos objectivos específicos de cada um dos 

trabalhos efectuados. 

Anguera et al. (2000) sugerem mesmo a dedicação do tempo necessário a 

preparar instrumentos “ad hoc” para cada situação específica, dado que a 

extraordinária diversidade de situações susceptíveis de observação sistemática 

no âmbito da programação e investigação no desporto e actividade física, 

obrigam a prescindir de instrumentos estandardizados. 

Importava então criar uma estrutura completa e pormenorizada de indicadores 

da carga externa de um exercício de competição de PA, o qual, por razões de 

correcção metodológica no que aos trabalhos de natureza científica diz 

respeito, deveria ser validada por peritos da modalidade, enquanto autoridade 

certificadora do instrumento de observação utilizado. 

Tomamos então a iniciativa de elaborar uma proposta de um sistema de 

categorias para a observação dos indicadores da carga externa para as PA 

com base nos seguintes pressupostos: 

1º - Os indicadores da carga a estudar, no seu conjunto, deveriam possibilitar 

vários tipos de leitura e interpretação no que respeita à generalidade e 

especificidade do seu conteúdo, ou seja, em função dos objectivos de cada 

analista, deveriam permitir retirar informações tanto gerais, como o número de 



Material e Métodos 

 

 

86 

elementos ou tipo de elementos executados, como também mais específicas, 

resultantes da observação mais analítica de cada elemento ou postura 

apresentados; 

2º - O conjunto dos indicadores a estudar deveria estar agrupado em 

categorias que identificassem os diferentes aspectos observados da carga, 

resultando numa estrutura organizada, lógica e perceptível. Como tal, deveria 

possuir uma ligação directa à estrutura competitiva actual do respectivo 

aparelho e a terminologia atribuída aos seus indicadores deveria, na medida do 

possível, coincidir com aquela que o CP preconiza ou com a linguagem técnica 

corrente, compreensível por parte de técnicos, juízes e especialistas da 

modalidade; 

3º - O instrumento de observação final, deveria conter todos os indicadores 

necessários, não só para a caracterização da carga externa de um exercício de 

PA actual, mas também permitir observar a sua evolução ao longo de um 

período determinado.  

Com base no exposto, avançamos então para a elaboração de uma proposta, 

modelo inicial, o qual pode ser observado no anexo II, cuja fundamentação 

apresentamos a seguir. 

3.4.1.1.2. O Modelo Inicial 

Para a concepção do modelo inicial, cuja representação gráfica geral 

apresentamos na Figura 8, partimos de um grupo de indicadores que dada a 

visibilidade e facilidade de observação, entendemos agrupá-los numa categoria 

a que chamamos de “Conteúdo e Estrutura Geral do Exercício (CEGE)”. Desta 

categoria da observação faziam parte os indicadores da carga mais gerais e 

usualmente observados, entre os quais se encontram o número total de 

elementos, duração do exercício, número deste e daquele tipo de elementos, 

etc. Incluímos nesta dimensão 20 indicadores, alguns dos quais representavam 

também a nossa curiosidade relativa à evolução de alguns tipos particulares de 

movimentos ou posturas. 
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Indicadores da Carga Externa de um Exercício de Paralelas Assimétricas 

CCoonntteeúúddoo  ee  EEssttrruuttuurraa  GGeerraall  ddoo  EExxeerrccíícciioo  

Coeficiente de Dificuldade do Exercício e 

Partes 

Posições de Trabalho 

Rotações 
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Aparelho 

Posturas do 

Corpo 

No Eixo 

Transversal 

No Eixo 

Longitudinal 

Lateralidade 

das Rotações 

Entrada Saída Elementos 

Volantes 

Mudanças 

de Barra 

Múltiplas 

Após a constituição da categoria anterior, mais global e generalista, passamos 

a aprofundar mais a observação da carga, propondo mais 3 categorias, cada 

qual com um vasto conjunto de indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Modelo Inicial da estrutura de indicadores da carga externa de um exercício de PA, 
proposto para a realização deste trabalho. 

Na sequência das propostas de Gajdos (1983) e Hadjiev (1981), que 

introduziram a necessidade de contemplar a dificuldade dos elementos para 

determinação da Intensidade da carga em GA, criamos uma categoria 

chamada “Complexidade do Exercício e Partes (CEP)” com o intuito de avaliar 

o coeficiente de dificuldade dos elementos executados, enquanto indicadores 

da complexidade da carga. Esta categoria foi composta por uma série de 14 

variáveis, as quais observam o valor de dificuldade atribuído pelo CP (FIG, 

2006) à totalidade dos elementos apresentados pelas ginastas nos seus 

exercícios, bem como a algumas partes específicas do exercício como a 

entrada, saída, elementos volantes, mudanças de banzo, etc. Interessou-nos 
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ainda observar nesta dimensão a concentração de elementos de maior ou 

menor dificuldade em alguma das metades do exercício, ou seja, saber até que 

ponto as ginastas executavam elementos mais complexos na primeira ou na 

segunda metade do seu exercício de competição.  

Para a avaliação dos valores de dificuldade em todos os ciclos olímpicos 

considerados, e uma vez que cada um deles possuía diferentes regras de 

avaliação em função do respectivo CP em vigor, utilizamos as actuais regras 

do CP (FIG, 2006) para todos, permitindo-nos assim a posterior comparação 

entre eles, mesmo sabendo das diferentes intenções das ginastas e 

treinadores na construção dos exercícios em cada ciclo estudado. 

De acordo com Liang e Tian (2003), a origem e evolução dos mais variados 

elementos gímnicos está directamente relacionada com diversos factores entre 

os quais incluem as posições do corpo ou posturas com que os elementos são 

executados e o número de rotações apresentadas nos mesmos. Aliás, se 

observarmos atentamente o CP verificamos que o coeficiente de dificuldade 

dos vários elementos evolui em função do número de rotações que estes 

apresentam ou da postura do corpo com que são executados. 

Com base nestes factores de desenvolvimento dos elementos gímnicos 

propusemos mais duas categorias para a nossa observação “Posições de 

Trabalho (PT)” e “Rotações (Rot)”. Dada ainda a grande quantidade de 

variáveis que nos interessaram estudar em cada uma destas categorias, 

dividimos as PT em duas subcategorias, “PT – Relativamente ao Aparelho” e 

“PT – Posturas do Corpo” e dividimos também as Rot em duas subcategorias, 

“Eixo Transversal” e “Eixo Longitudinal”. Propusemos então 15 diferentes 

indicadores para a categoria das posições de trabalho e 12 para as rotações. 

Obtivemos assim uma estrutura inicial de indicadores da carga externa de um 

exercício de competição de PA com um total de 61 variáveis a observar (Anexo 

II), a qual foi evoluindo em função do contributo do diferentes especialistas 

consultados, bem como de repetidas observações que fomos efectuando com 

esse propósito. 
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3.4.1.1.3. O Modelo Final 

Do processo de consulta aos diferentes especialistas, seleccionados de acordo 

com os critérios apresentados no capítulo seguinte, resultou o modelo final do 

sistema de categorias, entendido como estrutura de indicadores a observar 

para a execução do presente estudo, contendo na totalidade 75 variáveis, 

tendo sido retirados 12 dos indicadores do modelo inicial e acrescentados 27 

novos indicadores, conforme demonstramos no Quadro 21. 

Quadro 21 – Alterações do número de indicadores entre os modelos inicial e final, em função 
da consulta efectuada aos especialistas seleccionados. 

 CEGE CEP PT Rot Total 

Nº Indicadores no 

Modelo Inicial 
20 14 15 12 61 

Alterações com a 
Consulta 

- 3 
+ 9 

- 3 
+ 1 

- 3 
+ 2 

- 3 
+ 2 

- 12 
+ 14      

+ 12 + 4 + 5 + 5 + 26 

Nº Indicadores no 

Modelo Final 
29 15 17 14 75 

Entre a totalidade das alterações efectuadas ao modelo inicial, gostaríamos de 

destacar algumas, as quais passamos a explicar: 

Logo na primeira categoria de observação, onde distinguíamos o número de 

básculas como indicador da carga externa, deparamo-nos com algumas 

dificuldades dado o diferente entendimento que encontramos para o conceito 

de báscula em GA. Se no nosso modelo inicial incluíamos na categoria das 

básculas qualquer elemento que fosse definido por uma fase fundamental de 

suspensão semi-invertida, associado a um movimento de abertura dos 

membros inferiores sobre o tronco, desde logo fomos alertados para as 

diferenças existentes entre a literatura nacional e internacional relativamente à 

classificação de tais elementos em categorias de movimentos.  

Na verdade, a própria FIG, através das respectivas comissões técnicas 

feminina e masculina parece não estar bem esclarecida quanto a esta matéria, 
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uma vez que no actual CP de GAF (FIG, 2006) os diversos tipos de elementos 

que se enquadram na referida definição aparecem inicialmente agrupados 

numa categoria a que chamaram elementos próximos do banzo (“close bar 

elements”) e posteriormente divididos em vários grupos como círculos 

encarpados, voltas livres e “stalders”, enquanto que no CP de GAM (FIG, 

2006a) o mesmo tipo de elementos se enquadra numa única categoria, 

também chamada elementos próximo da barra (“in bar elements”). Optamos 

então por adoptar o termo “in bar” para classificar os elementos que, em 

báscula ou não, se realizam com o centro de gravidade próximo do banzo, 

tratando alguns deles de forma individualizada e distinguindo ainda a direcção 

em que se realizam assim como a existência ou não de voo na sua execução. 

Com o intuito de suprir alguma informação que deixara de existir com a 

eliminação das básculas, acrescentamos na categoria das posições de trabalho 

uma subcategoria chamada “PT - Acções Motoras”, na qual incluímos o fecho19 

e a abertura20 do tronco sobre os membros inferiores ou vice versa, e a 

antepulsão21 e retropulsão22 dos membros superiores, todas elas consideradas 

como principais e determinantes por Carrasco (1982) e FFG (1986), para a 

execução de gestos gímnicos. 

Findo este processo, mantemo-nos conscientes da ideia de que é relativo o 

carácter de “instrumento acabado” e da falsa estabilidade que tal consideração 

pode criar, conforme referem Anguera et al. (2000) ao explicar que esse 

fenómeno se deve ao lento processo de construção de um sistema de 

categorias, que se vai optimizando até se adequar à situação para a qual foi 

criado. 

                                                 
19

 Acção motora de aproximação dos membros inferiors em relação ao tronco, ou vice-versa 
(Rocha e Pinho, 2003b). 

20
 Acção motora de afastamento dos membros inferiors em relação ao tronco, ou vice-versa 

(Rocha e Pinho, 2003). 

21
 Acção motora dos membros superiores sobre um ponto de apoio, no sentido póstero-

anterior. 

22
 Acção motora dos membros superiors sobre um ponto de apoio, no sentido ântero-posterior 

(Rocha et al., 2003b). 
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3.4.1.2. Validação de conteúdo 

Para validação do instrumento criado utilizamos o critério da autoridade, para o 

que recorremos à peritagem por parte de especialistas em GAF, os quais 

enquadramos em três categorias, técnicos da modalidade, juízes e académicos 

ou investigadores, para o que seleccionamos duas individualidades de cada 

uma destas categorias, de acordo com os critérios apresentados a seguir para 

cada uma das referidas categorias de especialistas. 

3.4.1.2.1. Técnicos da modalidade 

Os técnicos são os responsáveis por todo o processo de treino dos atletas, 

incluindo-se nessa atribuição a tarefa de estruturar os exercícios de competição 

das suas ginastas. Fazem-no em função do CP vigente, da competitividade que 

vão enfrentando, da própria criatividade e, acima de tudo, em função do 

entendimento que têm da evolução e tendências de desenvolvimento da 

modalidade, fruto da observação e reflexão que fazem da realidade que vivem 

e viveram ao longo das suas carreiras. Assim, se são eles os agentes da 

prática que ditam a grandeza e a direcção do desenvolvimento da modalidade, 

nos limites das regras a que estão sujeitos, parece-nos de todo imprescindível 

o parecer dos mesmos relativamente aos indicadores da carga externa que nos 

propusemos estudar. 

Estabelecemos então os seguintes critérios para a selecção dos técnicos 

consultados: 

a) Ser ou ter sido técnico de GAF; 

b) Exercer ou ter exercido funções de técnico no período de tempo ao qual 

respeita o nosso estudo; 

c) Possuir uma carreira de 10 anos, no mínimo; 

d) Ter sido responsável pela condução do processo de treino de atletas de 

elevado rendimento de sucesso em Portugal, nomeadamente ginastas 

participantes em Campeonatos da Europa, do Mundo e Jogos Olímpicos. 
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3.4.1.2.2. Juízes 

As juízes de GA desempenham um papel fundamental no processo de 

desenvolvimento da modalidade. São responsáveis por aplicar as regras da 

modalidade, para o que necessitam de uma formação específica e exigente, 

nomeadamente para obterem o “brevet” internacional da FIG. Por inerência das 

funções que desempenham, são observadoras creditadas da actividade 

gímnica, tanto mais qualificadas quanto maior o tempo de actividade exercida. 

Definimos como critérios para selecção de juízes consultadas: 

a) Ser juiz internacional de GAF; 

b) Possuir o “brevet” de Juiz Internacional da FIG há, pelo menos, 4 ciclos 

olímpicos. 

3.4.1.2.3. Académicos (investigadores) 

Como garantia do indispensável rigor científico para este tipo de trabalho, é 

importante a participação de cientistas do desporto na construção deste 

instrumento. O conhecimento científico e a forma própria de observar os 

fenómenos do desporto, particularmente os das actividades gímnicas, 

conferem à observação a metodologia, sistematização e rigor que se 

pretendem.  

Definimos como critérios para selecção de peritos consultados nesta categoria: 

a) Possuir a qualificação académica de Doutor; 

b) Terem um enquadramento académico na área das actividades gímnicas; 

c) Terem estudado e publicado estudos no âmbito das actividades gímnicas. 

3.4.1.3. Características da prova observacional 

As imagens dos exercícios de competição das ginastas finalistas das referidas 

competições foram previamente gravadas em dois DVD, devidamente 

organizadas por ciclo olímpico, cada um com 48 exercícios respeitantes a seis 

competições relativas a dois ciclos olímpicos. Todas as referidas imagens são 
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provenientes de filmagens televisivas dos respectivos campeonatos, 

nomeadamente da RTP, EUROSPORT e DSF. 

Para cada codificação efectuada, cada exercício foi visionado várias vezes de 

forma a obter a sua descrição global, tão pormenorizada quanto a necessidade 

e especificidade dos indicadores a avaliar. Com o registo completo do exercício 

de cada ginasta, em símbolos ou de forma descritiva, tornou-se possível a 

identificação de 60 dos 75 indicadores em estudo, sendo necessário para cada 

um dos restantes indicadores uma nova observação. 

Dada a complexidade descrita e consequente morosidade do processo de 

codificação, não estipulamos qualquer limite temporal para cada codificação a 

efectuar, dando por finda cada codificação apenas no momento em que cada 

observador tivesse recolhido todas as informações necessárias à identificação 

da totalidade dos indicadores considerados. 

Todos os dados foram registados em fichas de registo elaboradas para o efeito, 

as quais incluíam, para cada atleta, todas as variáveis estudadas, divididas 

pelas quatro categorias consideradas. 

3.4.1.4. Validade interna da prova observacional 

Uma vez recolhidos os dados, o observador deve ter a garantia necessária 

sobre a sua qualidade, logo é necessário demonstrar que os dados possuem 

qualidade, caso contrário, por mais complexa ou sofisticada que seja a análise 

dos mesmos, os resultados produzidos são equivocados (Losada e López-Feal, 

2003). 

De acordo com Blanco (1997, cit. in Anguera et al., 2000), um instrumento é 

fiável se tiver poucos erros de medida, se demonstrar estabilidade, 

consistência e dependência nas pontuações individuais das características 

avaliadas.  

Para Anguera et al. (2000) o requisito mais básico do controlo da qualidade dos 

dados é a determinação da fiabilidade, termo que, segundo os autores, se 

encontra estreitamente vinculado aos conceitos de validade e precisão. 
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Também Hernández Mendo e Macias (2002) referem os conceitos de 

concordância, fiabilidade e validade como indissociáveis, entendendo-os como 

diferentes formas de entender a fiabilidade. 

Assim, consideramos três aspectos ou componentes que se complementam no 

âmbito do controlo da qualidade dos dados: 

a) Fiabilidade, entendida como a medida que indica o grau em que dois ou 

mais observadores estão de acordo entre si (concordância entre observadores) 

ou um observador consigo mesmo (concordância intra-observador), quando se 

registam os mesmos eventos mediante o mesmo sistema de códigos 

(Hernández Mendo e Macias, 2002). Uma elevada concordância ou fiabilidade 

não significam necessariamente que os dados dos dois observadores estão 

isentos de erros, pois ambos podem estar a cometer o mesmo erro (Losada e 

López-Feal, 2003).  

A propósito dos métodos e fórmulas para estimar a fiabilidade de uma 

observação, Hernández Mendo e Macias (2002) referem uma série de 

propostas de diversos autores, concluindo não haver consenso sobre a melhor 

forma de testar a concordância convencional entre observadores. Para além 

das formas quantitativas de controlo da qualidade dos dados, os mesmos 

autores e também Anguera et al. (2000), sugerem a “concordância 

consensuada” que consiste em procurar o acordo entre os observadores antes 

do registo, como sendo aquele que conta com o maior protagonismo em 

metodologia observacional. 

b) Precisão, entendida como o grau de concordância entre os dados dos 

registos de duas observações independentes da conduta de um mesmo sujeito, 

por um observador falível e por outro, supostamente infalível. Se não é 

impossível, é muito difícil conseguir-se um observador com a característica do 

segundo, aceitando-se no entanto que, fruto da experiência, há observadores 

menos falíveis que outros. Segundo Losada e López-Feal (2003), o recurso à 

fiabilidade ou concordância média de um grupo numeroso de observadores 

falíveis pode ajudar a minimizar o problema da falibilidade dos observadores. 
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c) Validade, que consiste em conhecer se estamos a medir aquilo que nos 

propusemos medir (Anguera et al., 2000). Segundo Blanco (1997, cit. in 

Anguera et al., 2000), a situação da avaliação da validade reduz-se aos dois 

casos em que dispomos ou não de outra medida. Havendo outra medida, trata-

se de administrar o instrumento de investigação juntamente com outro já 

existente a uma mesma amostra de indivíduos, e comprovar se existe uma 

correlação elevada entre ambos. Quando não dispomos de outra medida, 

justifica-se o desenvolvimento de um novo instrumento. 

Referindo-se ao sistema de categorias, Campaniço e Anguera (2000) 

apresentam como possibilidade a validação da respectiva informação com 

base na opinião de especialistas, ou tendo em conta o resultado médio de um 

determinado número de observadores (ex: índice de Kappa, ou concordância 

de Bellak) com treino observacional. 

Para o efeito de validade interna (exaustividade, exclusividade, pertinência 

entre as medidas obtidas e os objectivos de observação) procedemos a uma 

codificação inicial de 20 exercícios, 5 de cada ciclo olímpico estudado e 

seleccionados aleatoriamente, em 3 momentos temporais distintos. Dois dos 

referidos momentos foram realizados pelo autor do trabalho com um mês de 

intervalo e um terceiro por uma equipa de 4 especialistas (juízes internacionais 

de GA) previamente treinados, tendo cada um codificado cinco exercícios de 

um mesmo ciclo olímpico. No Quadro 22 apresentamos o referido esquema 

utilizado na validação ou controlo dos dados observados. 

Quadro 22 – Esquema utilizado para validação dos dados. 

 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 4º ciclo 

 5 exercícios 5 exercícios 5 exercícios 5 exercícios 

1º Momento 
Observador 1 

A 

Observador 1 

A 

Observador 1 

A 

Observador 1 

A 

2º Momento 
Observador 1 

B 

Observador 1 

B 

Observador 1 

B 

Observador 1 

B 

3º Momento 
Observador 2 

C 

Observador 3 

D 

Observador 4 

E 

Observador 5 

F 
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Finalizada a codificação para este feito, calculámos a concordância intra e 

inter-observador, utilizando para isso o índice Kappa de Cohen para as 

variáveis ordinais e o coeficiente de correlação Ró de Spearman para as 

variáveis de rácio ou contínuas. Para avaliar a concordância intra-observador 

comparámos as codificações realizadas nos 2 primeiros momentos (A-B), num 

total de 20 exercícios, e para a concordância inter-observador comparámos as 

codificações do primeiro com o terceiro e do segundo com o terceiro momentos 

(A-C, A-D, A-E, A-F e B-C, B-D, B-E, B-F). No terceiro momento, envolvendo 

observadores distintos, utilizámos ainda a concordância consensuada (Anguera 

et al., 2000). 

Assim, dada a extensa quantidade de dados provenientes das correlações 

efectuadas para efeito de controlo da qualidade dos dados, 657 correlações (9 

comparações x 73 variáveis), apresentamos no Quadro 23 apenas um exemplo 

do registo efectuado para todas elas e remetemos para o anexo III os 

respectivos valores.  

Quadro 23 – Exemplo de quadro para as correlações rho de Spearman relativas à análise da 
concordância intra e inter observadores (valores em anexo). 

 

Intra- Inter-observador 
observador 

A - B A - C A - D A - E A - F B - C B - D B - E B - F 

1 
r          

p          

2 
r          

p          

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

73 
r          

p          

Da análise acima referida resultou que para 55 das 73 variáveis em estudo, o 

coeficiente de correlação foi igual 1 (p=0,000) para todas as comparações 

efectuadas (inter e intra-observador), ou seja, uma correlação perfeita, 

revelando plena concordância entre as observações efectuadas nessas 
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variáveis. Para as restantes 18 variáveis (Rexc, Ner, Nebi, Nebs, Npai, Neinbv, 

De1º, De2º, Nebsfbi, Nebscbi, Nepffbi, Nepac, Nepfc, Nfech, Nabert, Nant, 

Nrtaap e Nrtafa) encontramos 61 ocorrências com valores relativos ao 

coeficiente de correlação diferentes de 1 mas revelando igualmente 

correlações muito elevadas. Nessas ocorrências o respectivo valor de ró variou 

entre 0,884 (p = 0,047) e 0,986 (p=0,000), estatisticamente significativas para 

um nível de significância de 95% em 39 ocorrências e de 99% em 22.  

Para as variáveis ordinais (Pcs e Rtls), o valor de K foi sempre igual a 1, 

significando a concordância absoluta entre as observações efectuadas nestas 

duas variáveis. 

Os resultados obtidos são altamente satisfatórios (> 80%), pelo que se podem 

constatar diferenças mínimas nas frequências da mesma variável obtidas por 

diferentes observadores, o que nos dá conta de uma elevada concordância e 

acordo tanto inter-observadores como intra-observador. 

3.4.1.5. Definição das Categorias e Variáveis 

Apresentamos a seguir a listagem completa de todas as varáveis consideradas 

para a realização deste trabalho, de acordo com o modelo final de sistema de 

categorias para a observação da carga externa de um exercício de PA, com a 

indicação das respectivas abreviaturas e descrições. 

Quadro 24 – Definição das variáveis relativas ao Conteúdo e Estrutura Geral do Exercício. 

Categoria: CEGE – Conteúdo e Estrutura Geral do Exercício 

Definição 
Categoria que observa aspectos gerais do conteúdo do exercício de cada 
ginasta, essencialmente a frequência de ocorrência de cada tipologia de 
elementos, composta por 29 variáveis ou indicadores. 

Variáveis 

Nº Abrev. Definição 

1 Nte 
Avalia o número total de elementos executados pela ginasta no seu 
exercício de competição, contabilizando para o efeito apenas os elementos 
codificados, ou seja, que integram o actual CP (FIG, 2006); 
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Quadro 24 – (Continuação). 

Categoria: CEGE – Conteúdo e Estrutura Geral do Exercício 

Variáveis 

Nº Abrev. Definição 

2 Dtex 
Avalia a duração total do exercício, em segundos, iniciando a contagem no 
momento em que a ginasta deixa o solo para contactar com o aparelho até 
ao momento em que os pés chegam ao solo. 

3 Rexc 
Avalia o ritmo de execução dos elementos do exercício da ginasta, 
calculado pelo quociente do Nte pela Dtex. 

4 Ner 

Avalia o número de elementos exactamente iguais que a ginasta executa 
durante o seu exercício, independentemente do banzo ou direcção em que 
se realiza, iniciando a contagem a partir da segunda execução do 
respectivo elemento.  

5 Ngf 
Avalia o número total de gigantes atrás realizados em pega dorsal

23
, 

executados pela ginasta no seu exercício, independentemente da existência 
ou não de rotações no eixo longitudinal durante a sua execução. 

6 Ngd 
Avalia o número total de gigantes à frente realizados em pega palmar

24
, 

executados pela ginasta no seu exercício, independentemente da existência 
ou não de rotações no eixo longitudinal durante a sua execução. 

7 Ngc 
Avalia o número total de gigantes à frente realizados em pega cubital

25
, 

executados pela ginasta no seu exercício, independentemente da existência 
ou não de rotações no eixo longitudinal durante a sua execução. 

8 Nepc 
Avalia o número total de elementos realizados em pega cubital, executados 
pela ginasta no seu exercício, independentemente da existência ou não de 
rotações no eixo longitudinal ou voo durante a sua execução. 

9 Nev 

Avalia o número total de elementos volantes
26

 ou “despegues” executados 
pela ginasta no seu exercício, independentemente da existência ou não de 
rotações no eixo longitudinal durante a sua execução ou do tipo de pega 
utilizado. 

10 Nc2ev 
Avalia o número total de ligações directas de 2 elementos volantes, 
independentemente da existência ou não de rotações no eixo longitudinal 
durante a sua execução ou do tipo de pega utilizado. 

                                                 
23

 Tipo de pega em que a ou as mãos estão em pronação (Rocha et al., 2003b). 
24

 Tipo de pega em que a ou as mãos estão em supinação (Rocha et al., 2003b). 
25

 Tipo de pega em que a ou as mãos estão rodadas 360º para dentro relativamente à posição 
descritiva anatómica (Rocha et al., 2003) 

26
 Elementos codificados nos quais a ginasta larga as duas mãos do banzo e volta a agarrá-lo, 

após a realização de alguma acção (mortal, pirueta, etc). 
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Quadro 24 – (Continuação). 

Categoria: CEGE – Conteúdo e Estrutura Geral do Exercício 

Nº Abrev. Definição 

11 Nc3ev 
Avalia o número total de ligações directas de 3 elementos volantes, 
independentemente da existência ou não de rotações no eixo longitudinal 
durante a sua execução ou do tipo de pega utilizado. 

12 Nepev 
Avalia o número de elementos de base, prévios à execução de elementos 
volantes, essencialmente a execução de gigantes simples sem qualquer 
rotação no eixo longitudinal. 

13 Nev1ª 
Avalia o número total de elementos volantes ou “despegues”, executados 
pela ginasta na primeira metade do seu exercício, tendo como referência 
para identificação da metade do exercício o Nte executados. 

14 Nev2ª 
Avalia o número total de elementos volantes ou “despegues”, executados 
pela ginasta na segunda metade do seu exercício, tendo como referência 
para identificação da metade do exercício o Nte executados. 

15 Nebi 
Avalia o número total de elementos executados pela ginasta inteiramente 
no banzo inferior ou, no caso das mudanças de banzo, que tenham tido aí o 
seu início. 

16 Nebs 
Avalia o número total de elementos executados pela ginasta inteiramente 
no banzo superior ou, no caso das mudanças de banzo, que tenham tido aí 
o seu início. 

17 Npbibs 
Avalia o número total de passagens do banzo inferior para o banzo superior 
executados pela ginasta, sejam elementos codificados ou não. 

18 Npbsbi 
Avalia o número total de passagens do banzo superior para o banzo inferior 
executados pela ginasta, sejam elementos codificados ou não. 

19 Npg 
Avalia o número total de pegas diferentes utilizadas pela ginasta para a 
execução de elementos codificados. 

20 Ncpb 
Avalia o número total de contactos dos pés da ginasta com qualquer banzo, 
esteja ou não a executar um elemento codificado. 

21 Nmd 

Avalia o número total de mudanças de direcção efectuadas pela ginasta 
para a execução de elementos codificados ou não, em contacto com os 
banzos ou em fase aérea, verificando-se sempre que haja uma inversão da 
direcção em que a ginasta se encontra. 

22 Npai 

Avalia o número total de vezes que a ginasta passa por apoio invertido no 
seu exercício, considerando válidas as ocorrências em que se verifique a 
execução de qualquer elemento com uma fase de passagem por cima de 
qualquer banzo, onde define a técnica de apoio invertido, com uma 
tolerância de 30º antes ou depois da vertical. 
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Quadro 24 – (Continuação). 

Categoria: CEGE – Conteúdo e Estrutura Geral do Exercício 

Nº Abrev. Definição 

23 Neinb 

Avalia o número total de elementos “in bar” executados pela ginasta no seu 
exercício, ou seja, elementos em que o centro de gravidade da ginasta se 
encontra próximo do banzo na qual é feita a pega, geralmente através do 
fecho do tronco sobre os membros superiores, podendo ou não haver fecho 
dos membros inferiores sobre o tronco. Correspondem aos elementos 
incluídos no CP de GAF (FIG, 2006) numa categoria chamada “close bar 
elements”, da qual fazem parte os balanços em apoio, voltas livres, 
“stalders”, “endos” e círculos encarpados atrás e à frente. 

24 Neinbf 
Avalia o número total de elementos “in bar” executados pela ginasta no seu 
exercício, cuja rotação no eixo transversal se realiza para a frente. 

25 Neinba 
Avalia o número total de elementos “in bar” executados pela ginasta no seu 
exercício, cuja rotação no eixo transversal se realiza à retaguarda. 

26 Neinbv 
Avalia o número total de elementos “in bar” executados com voo pela 
ginasta no seu exercício, havendo ou não mudança de banzo na sua 
execução. 

27 Nbicos 
Avalia o número total de subidas de báscula para apoio facial ou dorsal 
executadas pela ginasta no seu exercício, independentemente do banzo em 
que é executada. 

28 Nsta 
Avalia o número total de “stalders” executados pela ginasta no seu 
exercício, com ou sem voo, com ou sem rotação no eixo longitudinal e com 
os membros inferiores juntos ou afastados. 

29 Nendos 
Avalia o número total de “endos” executados pela ginasta no seu exercício, 
com ou sem rotação no eixo longitudinal e com os membros inferiores 
juntos ou afastados. 

 

Quadro 25 – Definição das variáveis relativas à Complexidade do Exercício e Partes. 

Categoria: CEP – Complexidade do Exercício e Partes 

Definição 

Categoria que observa o coeficiente de dificuldade total do exercício 
executado pela ginasta, bem como de algumas partes específicas do 
mesmo como a entrada, a saída, as mudanças de barra, os elementos 
volantes, observando ainda a distribuição da dificuldade de cada metade do 
exercício e a execução de combinações de elementos de elevada 
dificuldade. Esta categoria é composta por 15 variáveis. 
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Quadro 25 – (Continuação). 

Categoria: CEP – Complexidade do Exercício e Partes 

Variáveis 

Nº Abrev. Definição 

30 Drex 

Avalia o coeficiente de dificuldade total do exercício executado pela ginasta, 
calculado através do somatório total do coeficiente de dificuldade dos 
elementos que o compõe, tendo como referência o valor atribuído a cada 
elemento pelo actual CP (FIG, 2006); 

31 Den 
Avalia o coeficiente de dificuldade da entrada da ginasta no aparelho, que 
consiste no primeiro elemento executado, tendo como referência o valor 
atribuído a esse elemento pelo actual CP (FIG, 2006); 

32 Ds 
Avalia o coeficiente de dificuldade da saída da ginasta do aparelho, 
elemento específico e parte integrante do CP, tendo como referência o valor 
atribuído a essa saída pelo actual CP (FIG, 2006); 

33 Dev 

Avalia o coeficiente de dificuldade dos elementos volantes executados pela 
ginasta no seu exercício, calculado pelo somatório do valor atribuído a cada 
elemento volante apresentado, tendo como referência o valor atribuído a 
esse elemento pelo actual CP (FIG, 2006); 

34 Dpbibs 

Avalia o coeficiente de dificuldade das passagens do banzo inferior para o 
superior executadas pela ginasta no seu exercício, calculado pelo somatório 
do valor atribuído a cada passagem apresentada, tendo como referência o 
valor atribuído a essas passagens pelo actual CP (FIG, 2006); 

35 Dpbsbi 

Avalia o coeficiente de dificuldade das passagens do banzo superior para o 
inferior executadas pela ginasta no seu exercício, calculado pelo somatório 
do valor atribuído a cada passagem apresentada, tendo como referência o 
valor atribuído a essas passagens pelo actual CP (FIG, 2006); 

36 Debi 

Avalia o coeficiente de dificuldade dos elementos executados no banzo 
inferior pela ginasta no seu exercício, calculado pelo somatório do valor 
atribuído a cada elemento, tendo como referência o valor atribuído a esses 
elementos pelo actual CP (FIG, 2006); 

37 Debs 

Avalia o coeficiente de dificuldade dos elementos executados no banzo 
superior pela ginasta no seu exercício, calculado pelo somatório do valor 
atribuído a cada elemento, tendo como referência o valor atribuído a esses 
elementos pelo actual CP (FIG, 2006); 

38 De1ª 

Avalia o coeficiente de dificuldade dos elementos executados pela ginasta 
na primeira metade do seu exercício, calculado pelo somatório do valor 
atribuído a cada elemento executado, desde o primeiro até ao elemento que 
separa o exercício em dois, com base no Nte, tendo como referência o valor 
atribuído a esses elementos pelo actual CP (FIG, 2006); 
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Quadro 25 – (Continuação). 

Categoria: CEP – Complexidade do Exercício e Partes 

Nº Abrev. Definição 

39 De2ª 

Avalia o coeficiente de dificuldade dos elementos executados pela ginasta 
na primeira metade do seu exercício, calculado pelo somatório do valor 
atribuído a cada elemento executado, desde o elemento que separa o 
exercício em dois, com base no Nte, até ao último elemento (saída), tendo 
como referência o valor atribuído a esses elementos pelo actual CP (FIG, 
2006); 

40 NeD+ 
Avalia o número total de elementos executados pela ginasta no seu 
exercício, cujo coeficiente de dificuldade atribuído pelo CP (FIG, 2006) seja, 
no mínimo “D”; 

41 Ntlig 

Avalia o número total de combinações directas de elementos de elevado 
coeficiente de dificuldade, as quais, de acordo com as regras estabelecidas 
pelo CP (FIG, 2006), atribuem 0.10 ou 0.20 pontos de bonificação à nota A 
do exercício; 

42 Nlig01 

Avalia o número de combinações directas de elementos de elevado 
coeficiente de dificuldade, as quais, de acordo com as regras estabelecidas 
pelo CP (FIG, 2006), atribuem 0.10 pontos de bonificação à nota A do 
exercício; 

43 Nlig02 

Avalia o número de combinações directas de elementos de elevado 
coeficiente de dificuldade, as quais, de acordo com as regras estabelecidas 
pelo CP (FIG, 2006), atribuem 0.20 pontos de bonificação à nota A do 
exercício; 

44 Deinb 

Avalia o coeficiente de dificuldade dos elementos “in bar” executados pela 
ginasta no seu exercício, calculado pelo somatório do valor atribuído a cada 
elemento executado, tendo como referência o valor atribuído a esses 
elementos pelo actual CP (FIG, 2006); 

Quadro 26 – Definição das variáveis relativas às Posições de Trabalho e Acções Motoras. 

Categoria: PT – Posições de trabalho e Acções Motoras 

Definição 

Categoria que observa o tipo de posições de trabalho utilizadas pelas 
ginastas e as respectivas quantidades. Dada a grande diversidade de 
posições de trabalho consideradas, dividimos as mesmas em três 
subcategorias: 
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Quadro 26 – (Continuação). 

Categoria: PT – Posições de trabalho e Acções Motoras 

Subcategoria PT: Relativamente ao aparelho 

Definição 

Observa fundamentalmente o número de elementos executados em cada 
um dos banzos e a respectiva posição do corpo face ao banzo com o qual 
não há contacto, distinguindo ainda o tipo de pega e a mesma relatividade 
aquando da execução de elementos volantes. 

Variáveis 

Nº Abrev. Definição 

45 Nebifbs 
Avalia o número de elementos executados no banzo inferior com o corpo 
em posição facial ao banzo superior, independentemente da pega ou da 
existência de voo ou rotação. 

46 Nebsfbi 
Avalia o número de elementos executados no banzo superior com o corpo 
em posição facial ao banzo inferior, independentemente da pega ou da 
existência de voo ou rotação. 

47 Nebicbs 
Avalia o número de elementos executados no banzo inferior com o corpo 
em posição dorsal ao banzo superior, independentemente da pega ou da 
existência de voo ou rotação. 

48 Nebscbi 
Avalia o número de elementos executados no banzo superior com o corpo 
em posição dorsal ao banzo inferior, independentemente da pega ou da 
existência de voo ou rotação. 

49 Nepffbi 
Avalia o número de elementos executados no banzo superior com pega 
dorsal e com o corpo em posição facial ao banzo inferior, 
independentemente da pega ou da existência de voo ou rotação. 

50 Nepdfbi 
Avalia o número de elementos executados no banzo superior com pega 
palmar ou cubital e com o corpo em posição facial ao banzo inferior, 
independentemente da existência de voo ou rotação. 

51 Nevcbi 
Avalia o número de elementos volantes executados no banzo superior, 
iniciados com o corpo em posição dorsal ao banzo inferior, 
independentemente da pega e da existência ou não de rotação. 

52 Nevfbi 
Avalia o número de elementos volantes executados no banzo superior, 
iniciados com o corpo em posição facial ao banzo inferior, 
independentemente da pega ou da existência ou não de rotação. 
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Quadro 26 – (Continuação). 

Subcategoria PT: Posturas do Corpo 

Definição 

Observa as posturas corpo que as ginastas adoptam na execução de todos 
os elementos em geral e na execução dos elementos volantes e saída em 
particular, distinguindo para o efeito as posições alongada e fechada do 
corpo. Incluímos as posições “alongada aberta” e “alongada fechada” do 
corpo na postura alongada do mesmo, bem como as posições encarpada e 
engrupada do corpo na postura fechada. 

Variáveis 

Nº Abrev. Definição 

53 Nepac 
Avalia o número total de elementos executados inteiramente em postura 
alongada do corpo, incluindo a postura alongada aberta e alongada 
fechada. 

54 Nepfc 
Avalia o número total de elementos executados inteiramente ou 
parcialmente com o corpo em postura fechada. 

55 Nevpac 
Avalia o número de elementos volantes executados inteiramente em 
postura alongada do corpo, incluindo a postura alongada aberta e alongada 
fechada. 

56 Nevpfc 
Avalia o número de elementos volantes executados inteiramente ou 
parcialmente com o corpo em postura fechada. 

57 Pcs 
Observa a posição do corpo na execução da saída, distinguindo as 
posições engrupada

27
, encarpada

28
 e empranchada

29
, atribuindo-se 

respectivamente os códigos 1, 2 e 3 para cada uma das posições. 

Subcategoria PT: Acções Motoras 

Definição 

Avalia o número de vezes que a ginasta executa cada uma das quatro 
acções motoras fundamentais consideradas, fecho, abertura, antepulsão e 
retropulsão, consideradas determinantes para a execução dos elementos 
apresentados. 

 

 

 

                                                 
27

 Posição em que existe, cumulativamente, flexão dos membros inferiores e flexão das coxas em relação 

ao tronco, iguais ou superiores a 90º (Rocha e Pinho, 2003b). 
28

 Posição com aproximação facial igual ou superior a 90º - medidos a partir da posição empranchada – 

entre o tronco e os membros inferiores (Rocha e Pinho, 2003b). 
29

 Posição em que o tronco se encontra alinhado com os membros inferiors (Rocha e Pinho, 2003b). 
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Quadro 26 – (Continuação). 

Subcategoria PT: Acções Motoras 

Variáveis 

Nº Abrev. Definição 

58 Nfech 

Observa o número total de acções de fecho dos membros inferiores sobre 
o tronco ou vice-versa, enquanto acção determinante para a execução dos 
elementos apresentados pela ginasta ao longo do seu exercício de 
competição. 

59 Nabert 

Observa o número total de acções de abertura dos membros inferiores 
sobre o tronco ou vice-versa, enquanto acção determinante para a 
execução dos elementos apresentados pela ginasta ao longo do seu 
exercício de competição. 

60 Nant 
Observa o número total de acções de antepulsão dos membros superiores, 
enquanto acção determinante para a execução dos elementos 
apresentados pela ginasta ao longo do seu exercício de competição. 

61 Nrect 
Observa o número total de acções de retropulsão dos membros superiores, 
enquanto acção determinante para a execução dos elementos 
apresentados pela ginasta ao longo do seu exercício de competição. 

 

Quadro 27 – Definição das variáveis relativas às Rotações. 

Categoria: Rot – Rotações 

Definição 

Avalia a quantidade e tipo de rotações executadas pela ginasta ao longo do 
seu exercício de competição, tendo distinguido para o efeito três 
subcategorias de rotações: em torno do eixo transversal, em torno do eixo 
longitudinal e múltiplas. 

Subcategoria Rot: Eixo Transversal 

Definição 

Observa o número total de rotações executadas pela ginasta em torno do 
seu eixo transversal, independentemente da altura do corpo a que este 
eixo se encontre. Contabilizamos como unidade de rotação uma volta de 
360º e distinguimos ainda o sentido de execução das rotações 
consideradas, à frente ou atrás, bem como o facto de haver ou não 
contacto da ginasta com o aparelho, em contacto com os banzos ou em 
fase aérea. 
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Quadro 27 – (Continuação). 

Subcategoria Rot: Eixo Transversal 

Variáveis 

Nº Abrev. Definição 

62 Nrtfap 
Observa o número total de rotações de 360º executadas pela ginasta em 
torno do seu eixo transversal, à frente e desde que haja contacto da 
ginasta com o banzo. 

63 Nrtaap 
Observa o número total de rotações de 360º executadas pela ginasta em 
torno do seu eixo transversal, atrás e desde que haja contacto da ginasta 
com o banzo. 

64 Nrtffa 
Observa o número total de rotações de 360º executadas pela ginasta em 
torno do seu eixo transversal, à frente e desde que não haja contacto da 
ginasta com o banzo. 

65 Nrtafa 
Observa o número total de rotações de 360º executadas pela ginasta em 
torno do seu eixo transversal, atrás e desde que não haja contacto da 
ginasta com o banzo. 

Subcategoria Rot: Eixo Longitudinal 

Definição 

Observa o número total de rotações executadas pela ginasta em torno do 
seu eixo longitudinal, contabilizando como unidade de rotação cada volta 
de 180º. Distinguimos ainda o facto de haver ou não contacto da ginasta 
com o aparelho na execução da mesma e, havendo, se esta se encontra 
em apoio ou suspensão. 

Variáveis 

Nº Abrev. Definição 

66 Nrlap 
Observa o número total de rotações de 180º executadas pela ginasta em 
torno do seu eixo longitudinal, em apoio num dos banzos. 

67 Nrlfa 
Observa o número total de rotações de 180º executadas pela ginasta em 
torno do seu eixo longitudinal, em fase aérea. 

68 Nrlsu 
Observa o número total de rotações de 180º executadas pela ginasta em 
torno do seu eixo longitudinal, em suspensão num dos banzos. 

69 Nerlap 
Observa o número total de elementos, em cuja execução a ginasta efectua 
uma ou mais rotações de 180º em torno do seu eixo longitudinal, em apoio 
num dos banzos. 
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Quadro 27 – (Continuação). 

Subcategoria Rot: Eixo Longitudinal 

Variáveis 

Nº Abrev. Definição 

70 Nerlfa 
Observa o número total de elementos, em cuja execução a ginasta efectua 
uma ou mais rotações de 180º em torno do seu eixo longitudinal, em fase 
aérea. 

71 Nerlsu 
Observa o número total de elementos, em cuja execução a ginasta efectua 
uma ou mais rotações de 180º em torno do seu eixo longitudinal, em 
suspensão num dos banzos. 

72 Nrd360 
Observa o número total de rotações de 360º no eixo longitudinal realizadas 
directamente, sem apoio intermédio ao fim da primeira rotação de 180º. 

73 Neinbrl 
Avalia o número total de elementos “in bar” executados com qualquer 
rotação no eixo longitudinal. 

74 Rtls 

Avalia a direcção da rotação transversal e a presença ou ausência de 
rotação no eixo longitudinal na realização da saída, atribuindo-se os 
seguintes códigos a cada uma das situações: 

1 – Saídas com rotação transversal à frente, sem rotação longitudinal; 
2 – Saídas com rotação transversal à frente, com rotação longitudinal; 
3 - Saídas com rotação transversal atrás, sem rotação longitudinal; 
4 - Saídas com rotação transversal atrás, com rotação longitudinal. 

Subcategoria Rot: Múltiplas 

Definição 

Observa o número total de rotações executadas pela ginasta 
simultâneamente em torno dos seus eixos transversal longitudinal em fase 
aérea, contabilizando como unidades de rotação cada volta de 360º no 
eixo transversal e cada volta de 180º no eixo longitudinal.  

Variável 

Nº Abrev. Definição 

75 Nermfa 
Avalia o número total de elementos em cuja execução haja rotação 
simultânea nos eixos transversal e longitudinal em fase aérea. 

3.5. Análise estatística 

No procedimento estatístico dos dados recolhidos, todos os dados foram 

objecto de uma prévia análise exploratória e posterior tratamento através dos 
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testes descritos a seguir, seleccionados em função das características das 

respectivas distribuições. 

3.5.1. Estatística Descritiva 

Efectuámos uma análise exploratória dos dados, cuja caracterização foi obtida 

através da utilização de parâmetros de tendência central (média e mediana), 

dispersão absoluta (desvio-padrão) e dispersão relativa (coeficiente de 

variação). A normalidade foi estudada através do teste Kolmogorov Smirnov (K-

S).  

3.5.2. Estatística Inferencial 

Na estatística inferencial, recorremos a provas não paramétricas por três 

razões distintas: a) devido ao reduzido número da amostra; b) devido ao facto 

de na análise descritiva termos observado uma grande quantidade de variáveis 

cuja aderência à normalidade não se verificava e; c) devido ao facto de na 

análise descritiva termos observado a presença de “out-liers” que não 

rejeitamos porque de atletas de elite se tratava. 

Assim, para comparação dos valores encontrados ao longo dos quatro ciclos 

estudados, consoante as características dos indicadores em análise utilizámos 

o teste de Kruskal Wallis (k-w) para as variáveis de rácio ou contínuas, a 

maioria, e o teste de aderência do Qui-Quadrado para as variáveis de tipo 

ordinal. O nível de significância seleccionado para estes testes foi 5% (p ≤ 

0.05). 

Para análise das diferenças ciclo a ciclo, efectuámos 4 tipos de comparação 

entre ciclos. Primeiro, para obter uma noção da significância das evoluções 

ocorridas entre cada ciclo, comparámos o primeiro com o segundo, o segundo 

com o terceiro e finalmente o terceiro com o quarto. Comparámos ainda o 

primeiro com o último ciclo, com a intenção de averiguar a amplitude total das 

diferenças ao longo dos ciclos. Para estas análises utilizámos o teste de Mann-

Whitney e, para evitar qualquer erro tipo I do analista, utilizámos a correcção de 
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Bonferroni, que consiste em multiplicar o número de testes feitos pelo nível de 

significância associado a cada um deles (Pestana e Gageiro, 2005). Segundo 

estes autores o resultado obtido é comparado com o nível de significância do 

analista (p), no nosso caso 0.05. Assim, para obter cada intervalo de confiança 

a 95%, dividimos o nível de significância 0.05 pelo número de testes realizados, 

neste caso 4 (1-2, 2-3, 3-4 e 1-4), logo, 0.05 / 4 = 0.0125 foi o valor de p 

considerado.  

Analisámos ainda as correlações entre as variáveis, todas com todas, 

utilizando o coeficiente de correlação Ró de Spearman, mantendo em 5% o 

nível de significância para esta análise. Relativamente aos níveis de 

associação linear, conforme sugestão de Pestana e Gageiro (2005), 

considerámos que r menor que 0.20 indica uma associação linear muito baixa, 

entre 0.20 e 0.39 baixa, entre 0.40 e 0.69 moderada, entre 0.70 e 0.89 alta e 

por fim entre 0.90 e 1.00 uma associação muito alta, quer sejam correlações 

positivas ou negativas. 

3.6. Instrumentos 

Para o conjunto de tarefas desempenhadas neste trabalho, tanto na 

codificação do fluxo comportamental da nossa amostra, como no 

processamento do texto e na análise estatística efectuada, utilizamos o 

seguinte material:  

1. Na codificação: 

a) Software Pinacle (versão studio 9) para a montagem das imagens da 

nossa amostra; 

b) Um computador de mesa com processador Intel Pentium IV (3.20 ghz de 

velocidade, 512Mb de RAM e disco duro de 120 Gb); 

c) Um computador portátil com processador Intel Celeron (1.80 ghz de 

velocidade, 512Mb de RAM e disco duro de 40Gb);  

d) Software “InterVídeo WinDVD 4” para a codificação propriamente dita. 
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e) Um cronómetro “LAtitude” para determinação da duração dos exercícios. 

2. Nos procedimentos estatísticos de tratamento dos dados e elaboração de 

gráficos: 

a) Hardware informático referido nas alíneas b) e c) do ponto anterior; 

b) Software “SPSS para Windows (versão 11.5)”; 

c) Software “Microsoft Excel 2002 (versão10)” para a elaboração de 

gráficos. 

3. No processamento do texto e organização do trabalho: 

a) Hardware informático referido nas alíneas b) e c) do ponto 1; 

b) Software “Microsoft Word 2002 (versão 10.0)”. 
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4. Apresentação dos Resultados 

4.1. Considerações Prévias 

Antes de procedermos à apresentação dos resultados do nosso trabalho, 

gostaríamos de esclarecer que os mesmos advêm da observação sistemática 

da realidade dos exercícios de PA da elite mundial, a qual foi conscientemente 

realizada sob as seguintes circunstâncias: a) Os exercícios seleccionados e 

observados foram executados pelas respectivas ginastas ao longo de quatro 

ciclos olímpicos, portanto construídos e avaliados em função das regras em 

vigor em cada um dos ciclos considerados; b) A observação de alguns 

indicadores, relacionados com o coeficiente de dificuldade e regras de 

reconhecimento de ligações especiais, teve como única referência as normas 

do CP (FIG, 2006). 

Por um lado, as necessárias comparações entre as variáveis exigiam um único 

instrumento de medida, que no caso significou o reconhecimento de todos os 

elementos e ligações observados com o coeficiente de dificuldade e regras 

previstas num só CP. Por outro lado, além de apenas uma parte das variáveis 

estar sujeita a esta condição e independentemente da intenção com que se 

construíram os exercícios, a verdade é que eles correspondem à realidade da 

evolução da modalidade, precisamente aquilo que queríamos observar. 

Para a apresentação dos resultados, devido à elevada quantidade de 

indicadores estudados, resolvemos dividi-los em primeiro lugar nas 4 

categorias a que pertencem e ainda, no seio de cada categoria, agrupámo-los 

em função da semelhança estrutural que apresentam, por forma a tornar esta 

tarefa mais prática e acima de tudo mais perceptível. 

Consoante a importância atribuída aos resultados encontrados, apresentamo-

los ainda segundo os diversos tipos de análise efectuada, de acordo com os 

objectivos deste trabalho, ou seja, a caracterização do exercício modelo do 

último ciclo estudado, a evolução ao longo dos 4 ciclos e também eventuais 

correlações importantes entre as variáveis. 
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Retirámos todas as correlações espúrias, devido à grande extensão dos dados 

apurados (5.700 correlações para o conjunto dos 4 ciclos mais 5.700 para cada 

um dos ciclos separadamente), pelo que somente apresentaremos os 

resultados da análise global dos 4 ciclos, nas categorias que entendemos 

importantes para a sua posterior análise e discussão, fazendo sempre 

referência a eventuais alterações significativas para as mesmas correlações no 

quarto ciclo. 

Limitámos ainda essa exposição em função dos seguintes critérios: a) somente 

as correlações estatisticamente significativas para um valor de p ≤ 0.05 e; b) 

entre as significativas, somente aquelas cujo valor de coeficiente de correlação 

(r) seja igual ou superior a 0.40, ou seja, as que indicam um grau de 

associação linear moderado ou superior.  

Assim, remetemos a totalidade dos resultados relativos a correlações da 

análise geral e do quarto ciclo para os anexos IV e V respectivamente. 

4.2. Conteúdo e Estrutura Geral do Exercício 

 

Nesta categoria da observação distinguimos os seguintes grupos de análise: a) 

Indicadores relativos a generalidades da composição do Exercício; b) 

Indicadores relativos ao tipo de gigantes e pegas apresentados; c) Indicadores 

relativos aos elementos volantes; d) Indicadores relativos à organização dos 

elementos pelos dois banzos e respectivas transições e; e) Indicadores 

relativos aos elementos “in bar” apresentados.  

4.2.1.  Generalidades da composição do exercício 

Neste grupo de análise são considerados indicadores que nos dão informação 

relativa ao volume da carga em aspectos gerais da composição do exercício, 

os quais não se enquadram em nenhuma das restantes categorias. 
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Quadro 28 – Média, desvio padrão e valores do teste Kruskal Wallis (k-w) para os indicadores 
Nte, Dtex, Rex, Ner, Ncpb, Nmd e Npai nos 4 ciclos estudados (* p ≤ 0,05). 

Indicador Estatística  
Ciclo 

1 2 3 4 

Nte 
Média ± sd 14.55 ± 1.93 16.65 ± 2.37 17.92 ± 2.45 18.81 ± 2.79 

k-w X
2
 = 25.595 p = 0.000 * 

Dtex 
Média ± sd 26.28 ± 3.20 31.10 ± 4.37 32.10 ± 3.73 33.43 ± 4.90 

k-w X
2 
=

 
26.414 p = 0.000 * 

Rex 
Média ± sd 0.55 ± 0.03 0.54 ± 0.03 0.56 ± 0.03 0.56 ± 0.03 

k-w X
2 
=

 
6.942 p = 0.074 

Ner 
Média ± sd 3.50 ± 1.67 5.30 ± 2.42 4.42 ± 1.56 5.19 ± 1.80 

k-w X
2 
=

 
9.065 p = 0.028 * 

Ncpb 
Média ± sd 0.05 ± 0.22 0.39 ± 0.72 0.67 ± 0.70 1.25 ± 0.78 

k-w X
2 
=

 
31.724 p = 0.000 * 

Nmd 
Média ± sd 3.10 ± 1.07 2.91 ± 1.31 4.17 ± 1.01 3.87 ± 1.20 

k-w X
2 
=

 
15.394 p = 0.002 * 

Npai 
Média ± sd 6.10 ± 1.37 8.09 ± 1.47 8.71 ± 1.78 9.94 ± 1.81 

k-w X
2 
=

 
34.707 p = 0.000 * 

De acordo com os resultados apresentados no Quadro 28 verifica-se um 

aumento crescente dos valores médios ao longo dos ciclos para o número total 

de elementos (Nte), duração total do exercício (Dtex), número de contactos dos 

pés com os banzos (Ncpb) e número de passagens por apoio invertido (Npai), 

com diferenças significativas (p = 0.000), observando-se também diferenças 

significativas para o número de elementos repetidos (Ner) e número de 

mudanças de direcção (Nmd), (p = 0.028 e p = 0.002), embora as mesmas não 

reflictam sempre um aumento de ciclo para ciclo. Assim, o número total de 

elementos apresentados por exercício foi aumentando gradualmente ao longo 

dos quatro ciclos, de 14.55 no primeiro ciclo para 18.81 no quarto ciclo. 

Consequentemente e tendo como referência o primeiro e último ciclos, a 

duração total do exercício evoluiu de 26.28 para 33.43 segundos, o número de 

contactos dos pés com as barras de 0.05 para 1.25 e o número de passagens 

por apoio invertido de 6.10 para 9.94. 
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O ritmo de execução (Rex) manteve-se quase constante, oscilando entre 0.54 

e 0.56 elementos por segundo, diferenças não significativas (p = 0.074). 

Quadro 29 – Resultados do teste Mann-Whitney para os indicadores Nte, Dtex, Rex, Ner, 
Ncpb, Nmd e Npai nas quatro mudanças de ciclo consideradas (* p ≤ 0.0125). 

Indicador 
Mann-Whitney 

teste 

Mudança de ciclo 

1 - 2 2 - 3 3 - 4 1 - 4 

Nte 
Z -2.943 -1.826 -1.057 -4.092 

p  0.003 * 0.068 0.290 0.000 * 

Dtex 
Z -3.725 -1.128 -0.856 -4.107 

p  0.000 * 0.259 0.392 0.000 * 

Rex 
Z -1.778 -2.257 -0.083 -0.462 

p  0.075 0.024 0.934 0.644 

Ner 
Z -2.422 -1.039 -1.402 -2.597 

p 0.015 0.299 0.161 0.009 * 

Ncpb 
Z -2.126 -1.788 -2.608 -5.167 

p 0.034 0.074 0.166 0.000 * 

Nmd 
Z -0.708 -3.317 -0.892 -1.758 

p 0.479 0.001 * 0.372 0.079 

Npai 
Z -3.897 -1.330 -2.002 -4.659 

p 0.000 * 0.184 0.045 0.000 * 

No entanto, observando o Quadro 29 verificamos que as diferenças 

observadas não são significativas para todas as mudanças de ciclo quando 

aplicado o teste Mann-Whitney. 

Observa-se então que, para um valor de p ≤ 0.0125, as diferenças entre ciclos 

apenas se apresentam significativas para os indicadores Nte, Dtex e Npai entre 

o primeiro e segundo ciclos (p = 0.003, 0.000 e 0.000) e entre o primeiro e 

quarto ciclos (p= 0.000). Para o Ner e Ncpb apenas a comparação entre o 

primeiro e quarto ciclos se apresenta significativa (p = 0.009) e para o Nmd 

somente entre e segundo e terceiro ciclos se verifica uma diferença significativa 

(p = 0.001). 
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4.2.2. Tipo de gigantes e pegas 

Tendo distinguido os três tipos de gigante mais usuais, faciais, dorsais e 

cubitais (Ngf, Ngd e Ngc), e ainda o número de pegas (Npg) entre as quais 

observámos de forma particular número de elementos em pega cubital (Nepc), 

podemos observar no Quadro 30 os valores relativos a esta categoria. 

Quadro 30 - Média, desvio padrão e valores do teste Kruskal Wallis (k–w) para os indicadores 
Ngf, Ngd, Ngc, Nepc e Npg nos 4 ciclos estudados (* p ≤ 0.05). 

Indicador Estatística  
Ciclo 

1 2 3 4 

Ngf 
Média ± sd 1.80 ± 0.62 3.43 ± 0.99 2.67 ± 0.87 2.25 ± 1.18 

k-w X
2
 = 26.748 p = 0.000 * 

Ngd 
Média ± sd 0.40 ± 0.50 0.26 ± 0.62 0.29 ± 0.55 0.19 ± 0.40 

k-w X
2
 = 2.728 p = 0.435 

Ngc 
Média ± sd 0.10 ± 0.31 0.22 ± 0.52 1.42 ± 1.32 1.19 ± 1.38 

k-w X
2
 = 20.129 p = 0.000 * 

Nepc 
Média ± sd 0.15 ± 0.49 0.30 ± 0.70 1.88 ± 1.73 1.88 ± 2.06 

k-w X
2
 = 22.611 p = 0.000 * 

Npg 
Média ± sd 1.70 ± 0.73 1.78 ± 0.85 2.13 ± 0.68 2.37 ± 0.72 

k-w X
2
 = 9.204 p = 0.027 * 

Observam-se variações distintas no que respeita ao tipo de gigantes 

executados, enquanto que o volume de gigantes faciais (Ngf) e cubitais (Ngc) 

aumentou do primeiro para o último ciclo, o inverso aconteceu para os gigantes 

dorsais (Ngd), embora com valores não significativos. Os valores médios 

encontrados para o Ngf aumentaram de 1.80 no primeiro ciclo para 2.25 no 

último, embora tenham atingido o valor mais elevado no segundo ciclo, 3.43. 

O número de elementos em pega cubital (Nepc) acompanhou a evolução 

verificada para os gigantes cubitais, aumentando de 0.15 para 1.88, assim 

como o número de pegas executadas por exercício, de 1.70 para 2.37. 

Através do Quadro 31 e da Figura 9 podemos constatar que, enquanto que 

para o Ngf apenas do primeiro para o segundo (aumento) e do segundo para o 

terceiro ciclos (diminuição) as diferenças observadas se apresentam 

significativas (p = 0.000 e 0.010), para os indicadores Ngc e Nepc o aumento 
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significativo deu-se do segundo para o terceiro ciclo (p = 0.001). Relativamente 

ao Npg, estas foram evoluindo gradualmente ao longo dos ciclos, manifestando 

diferenças significativas somente quando comparados o primeiro com o quarto 

ciclo (p = 0.011). 

Quadro 31 - Resultados do teste Mann-Whitney para os indicadores Ngf, Ngd, Ngc, Nepc e 
Npg nas quatro mudanças de ciclo consideradas (* p ≤ 0.0125). 

Indicador 
Mann-Whitney 

teste 

Mudança de ciclo 

1 - 2 2 - 3 3 - 4 1 - 4 

Ngf 
Z -4.812 -2.578 -1.179 -1.307 

p  0.000 * 0.010 * 0.238 0.191 

Ngd 
Z -1.368 -0.507 -0.513 -1.356 

p  0.171 0.612 0.608 0.175 

Ngc 
Z -0.729 -3.312 -0.603 -2.867 

p  0.466 0.001 * 0.547 0.004 * 

Nepc 
Z -0.728 -3.332 -0.216 -3.401 

p 0.466 0.001 * 0.829 0.001 * 

Npg 
Z -0.224 -1.547 -1.385 -2.538 

p 0.823 0.122 0.166 0.011 * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 -  Evolução do Ngf, Ngd e Ngc ao longo dos 4 ciclos. 
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Das correlações apresentadas no Quadro 32 destacamos a associação 

verificada entre o Ngc, Nepc e o número de pegas (Npg) executadas no 

exercício, aumentando o nível de associação para o Ngc (r=0.723) no quarto 

ciclo. 

Quadro 32 – Coeficientes de correlação Ró de Spearman entre os indicadores relativos ao tipo 
de gigantes e pegas e diversos indicadores (r ≥ 0.50 e p ≤ 0,05). 

 Ngf Ngc Nepc 

Npg 
r  0.574 (b) 0.594 

p  0.000 0.000 

Drex 
r  0.473 (a) 0.474 (a) 

p  0.000 0.000 

Debs 
r  0.401  

p  0.000  

Nebsfbi 
r  0.486 (b) 0.528 

p  0.000 0.000 

Nebscbi 
r 0.589 (b)   

p 0.000   

Nerlap 
r  0.461 0.474 (a) 

p  0.000 0.000 

Nerlfa 
r 0.627 (c) -0.445 (a) -0.461 

p 0.009 0.000 0.000 

(a) Correlações que deixaram de ser significativas na análise exclusiva do quarto ciclo (p > 0.05); 

(b) Correlações que aumentaram o nível de associação na análise exclusiva do quarto ciclo; 

(c) Correlações observadas apenas no quarto ciclo. 

 

A verificada correlação significativa entre o Ngc/Nepc e a Drex, Nebsfbi, e 

Nerlap na análise geral dos ciclos, altera-se de diferentes formas na 

observação isolada do quarto ciclo. No quarto ciclo as correlações do Ngc e 

Nepc com a Drex perdem a sua significância, assim como as correlações do 

Nepc com o Nerlap e do Ngc com o Nerlfa. Já a correlação do Ngc com o 

Nebsfbi aumentou o seu nível de associação (r=0.704) na última análise 

referida. 

Realçamos também uma correlação negativa, entre o Ngc/Nepc e o número de 

elementos com rotação longitudinal em fase aérea (Nerlfa), a qual deixou de 

ser significativa para o caso do Ngc na análise exclusiva do quarto ciclo. 
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Observamos ainda correlações significativas do número de gigantes faciais 

(Ngf) com o Nebscbi (r=0.589) e com o Nerlfa (r=0.627). 

4.2.3. Elementos volantes 

Relativamente à execução de elementos volantes durante o exercício 

interessou-nos conhecer a evolução da sua quantidade, mas também da sua 

distribuição entre a 1ª e 2ª parte do exercício, assim como da combinação ou 

ligação directa entre eles. 

No Quadro 33 pode-se ver que os valores médios do número de elementos 

volantes (Nev), acompanhado pelo número dos mesmos executados na 

primeira metade do exercício (Nev1ª) diminuíram ligeiramente e gradualmente 

ao longo dos ciclos, oscilando o Nev entre 1.85 no primeiro ciclo e 1.63 no 

último, o Nev1ª entre 1.20 e 0.94, e que os restantes indicadores desta 

categoria foram sofrendo pequenas alterações, todas elas estatisticamente não 

significativas, excepto o número de elementos preparatórios de elementos 

volantes (Nepev) (p = 0.044), atingindo o valor nulo no quarto ciclo.  

Quadro 33 - Média, desvio padrão e valores do teste Kruskal Wallis (k-w) para os indicadores 
Nev, Nc2ev, Nc3ev, Nepev, Nev1ª e Nev2ª nos 4 ciclos estudados (* p ≤ 0.05). 

Indicador Estatística  
Ciclo 

1 2 3 4 

Nev 
Média ± sd 1.85 ± 0.67 1.83 ± 0.78 1.79 ± 0.66 1.63 ± 0.72 

k-w X
2
 = 1.199 p = 0.753 

Nc2ev 
Média ± sd 0.15 ± 0.37 0.26 ± 0.62 0.08 ± 0.28 0.19 ± 0.40 

k-w X
2
 = 1.213 p = 0.750 

Nc3ev 
Média ± sd 0.00 ± 0.00 0.09 ± 0.29 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

k-w X
2
 = 5.282 p = 0.152 

Nepev 
Média ± sd 0.15 ± 0.37 0.30 ± 0.47 0.08 ± 0.28 0.00 ± 0.00 

k-w X
2
 = 8.085 p = 0.044 * 

Nev1ª 
Média ± sd 1.20 ± 0.41 1.17 ± 0.49 1.13 ± 0.45 0.94 ± 0.44 

k-w X
2
 = 3.404 p = 0.333 

Nev2ª 
Média ± sd 0.65 ± 0.49 0.65 ± 0.49 0.67 ± 0.48 0.69 ± 0.87 

k-w X
2
 = 0.307 p = 0.959 
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Para posterior discussão e comparação com dados da FIG, apresentamos no 

Quadro 34 o número e respectivas percentagens de ginastas que 

apresentaram nos seus exercícios 0, 1, 2, 3, 4, e 5 elementos volantes, em 

cada um dos quatro ciclos estudados. 

Quadro 34 – Número e percentagem de ginastas que executaram 0, 1, 2, 3, 4 e 5 elementos 
volantes no seu exercício, nos 4 ciclos estudados. 

 
Nº de elementos volantes executados 

 

0 1 2 3 4 5 

N % N % N % N % N % N % 

Ciclo 1 
N=20

 - - 6 30.00 11 55.00 3 15.00 - - - - 

Ciclo 2 
N=23

 - - 9 39.13 9 39.13 5 21.74 - - - - 

Ciclo 3 
N=24

 - - 8 33.33 13 54.16 3 12.50 - - - - 

Ciclo 4 
N=16

 - - 8 50.00 6 37.50 2 12.50 - - - - 

Podemos observar que a grande maioria das ginastas executou entre 1 e 2 

elementos volantes (entre 78.26% e 87.50%), restando percentagens 

minoritárias para aquelas que executaram três vezes este tipo de elemento 

(entre 12.50% e 21.74%). Realçamos ainda o facto de não haver nenhuma 

ginasta finalista, ao longo destes 16 anos a executar mais de três elementos 

volantes, bem como a elevada percentagem de ginastas (50.00%) que só 

executaram um elemento volante no quarto ciclo estudado. 

A apreciação da Figura 10 ilustra bem o ligeiro decréscimo no Nev1ª e a 

constância do Nev2ª, mantendo-se no entanto a principal relação entre eles, ou 

seja, as ginastas apresentam maioritariamente os elementos volantes na 

primeira metade do seu exercício. 

Realçamos os reduzidos valores médios encontrados para o número de 

combinações directas de dois elementos volantes (Nc2ev), entre 0.08 no 

terceiro ciclo e 0.26 no segundo, e ainda o facto de apenas no segundo ciclo 

terem sido apresentadas combinações directas de 3 elementos volantes 
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Figura 10 – Evolução do Nev1ª e Nev2ª ao longo dos 4 ciclos. 

 

Quadro 35 – Coeficientes de correlação Ró de Spearman entre os indicadores relativos aos 
elementos volantes e diversos indicadores (r ≥ 0.50 e p ≤ 0,05). 

 Nev Nc2ev Nev1ª Nev2ª 

Nevcbi 
r 0.777 0.548 (b)   

p 0.000 0.000   

Nevpac 
r  0.698 (b) 0.511 (a)  

p  0.000 0.000  

Nevpfc 
r    0.608 

p    0.000 

Nlig02 
r  0.655 (a)   

p  0.000   

(a) Correlações que deixaram de ser significativas na análise exclusiva do quarto ciclo (p > 0.05); 

(b) Correlações que aumentaram o nível de associação na análise exclusiva do quarto ciclo; 

Da observação do Quadro 35 realçamos em primeiro lugar a correlação 

positiva (r=0.777) entre o Nev e o mesmo número de elementos executados de 
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costas para o banzo inferior (Nevcbi). Observam-se também correlações do 

Nc2ev com o Nevcbi, Nevpac e com o Nlig02 (r=0.548, r=0.698 e r=0.655 

respectivamente), cujas duas primeiras também viram aumentar o seu nível 

(r=0.828 e r=0.869) na análise do último ciclo.  

Quanto ao número de elementos volantes executados na 1ª e 2ª partes do 

exercício (Nev1ª e Nev2ª), encontramos uma correlação do primeiro com o 

Nevpac (r=0.511), a qual deixou de se mostrar significativa na análise do último 

ciclo e com o segundo (Nev2ª) observou-se uma associação com o Nevpfc 

(r=0.608), em qualquer análise efectuada. 

4.2.4. Organização dos elementos pelos banzos 

Os valores médios encontrados para o número de elementos no Bi (Nebi) e 

número de elementos no Bs (Nebs), de acordo com o Quadro 36, sofreram 

aumentos contínuos do primeiro ao quarto ciclo, embora só para o caso do 

Nebs as diferenças sejam consideradas estatisticamente significativas (p = 

0.000).  

Quadro 36 – Média, desvio padrão e valores do teste Kruskal Wallis (k-w) para os indicadores 
Nebi, Nebs, Npbibs e Npbsbi nos 4 ciclos estudados (* p ≤ 0.05). 

Indicador 
Est. 

Descritiva 

Ciclo 

1 2 3 4 

Nebi 
Média ± sd 3.10 ± 1.89 3.48 ± 1.59 3.88 ± 1.42 4.06 ± 1.44 

k-w X
2
 = 4.404 p = 0.221 

Nebs 
Média ± sd 11.45 ± 1.32 13.09 ± 1.86 14.04 ± 2.18 14.75 ± 2.62 

k-w X
2
 = 22.099 p = 0.000 * 

Npbibs 
Média ± sd 1.75 ± 0.79 2.00 ± 0.00 2.00 ± 0.00 1.87 ± 0.34 

k-w X
2
 = 6.189 p = 0.103 

Npbsbi 
Média ± sd 1.20 ± 0.41 1.09 ± 0.29 1.00 ± 0.00 1.00 ± 0.00 

k-w X
2
 = 7.958 p = 0.047 

Relativamente às mudanças de banzo, as mesmas sofreram ligeiras 

alterações, apenas significativas para o número de passagens do Bs para o Bi 
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(Npbsbi) (p= 0.047), sendo que os valores do número de passagens do Bi para 

o Bs (Npbibs) são sempre superiores aos do Npbsbi. 

Através da Figura 11 é perceptível a supremacia do número de elementos 

executados no Bs, entre 11.45 no primeiro ciclo e 14.75 no quarto ciclo 

relativamente aos executados no Bi, entre 3.10 e 4.06 quando comparados o 

primeiro e último ciclos. É também visível a diferente amplitude das respectivas 

evoluções, ou seja, a um aumento de 3.30 elementos no Bs entre o primeiro e 

quarto ciclo, corresponde um aumento de apenas 0.96 elementos no Bi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Evolução do Nebi e Nebs ao longo dos 4 ciclos. 

Quadro 37 - Resultados do teste Mann-Whitney para os indicadores Nebi, Nebs, Npbibs e 
Npbsbi nas quatro mudanças de ciclo consideradas (* p ≤ 0.0125). 

Indicador 
Mann-Whitney 

teste 

Mudança de ciclo 

1 - 2 2 - 3 3 - 4 1 - 4 

Nebi 
Z -0.788 -0.998 -0.524 -1.667 

p  0.431 0.318 0.601 0.095 

Nebs 
Z -3.075 -1.387 -0.933 -3.770 

p  0.002 * 0.165 0.351 0.000 * 

Npbibs 
Z -1.736 0.000 -1.755 -0.869 

p  0.083 1.000 0.079 0.385 

Npbsbi 
Z -1.055 -1.461 0.000 -1.871 

p 0.292 0.144 1.000 0.061 
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Da leitura do Quadro 37 resulta a confirmação de que apenas no indicador 

Nebs e somente do primeiro para o segundo e do primeiro para o quarto ciclos 

há diferenças significativas (p = 0.002 e p = 0.000 respectivamente), não 

havendo localização específica, no que à mudança de ciclo diz respeito, para a 

diferença significativa encontrada para o Npbsbi (Quadro 36). 

4.2.5. Elementos “in bar” 

Dos valores encontrados e apresentados no Quadro 38 destacamos em 

primeiro lugar o facto de, excepto para o número de básculas para apoio facial 

(Nbicos), todos os restantes indicadores considerados apresentarem diferenças 

significativas (p ≤ 0.05).  

Quadro 38 - Média, desvio padrão e valores do teste Kruskal Wallis (k-w) para os indicadores 
Neinb, Neinbf, Neinba, Neibv, Nbicos, Nsta e Nendos nos 4 ciclos estudados (* p ≤ 0.05). 

Indicador 
Est. 

Descritiva 

Ciclo 

1 2 3 4 

Neinb 
Média ± sd 0.80 ± 0.95 1.26 ± 1.36 1.79 ± 0.98 3.37 ± 1.78 

k-w X
2
 = 25.201 p = 0.000 

Neinbf 
Média ± sd 0.05 ± 0.22 0.09 ± 0.42 0.00 ± 0.00 0.44 ± 0.73 

k-w X
2
 = 13.520 p = 0.004 

Neinba 
Média ± sd 0.75 ± 0.85 1.17 ± 1.15 1.79 ± 0.98 2.94 ± 1.48 

k-w X
2
 = 25.351 p = 0.000 

Neinbv 
Média ± sd 0.25 ± 0.44 0.61 ± 0.66 0.79 ± 0.66 1.31 ± 0.60 

k-w X
2
 = 21.801 p = 0.000 

Nbicos 
Média ± sd 4.25 ± 1.21 4.22 ± 1.04 3.79 ± 0.78 3.88 ± 0.96 

k-w X
2
 = 2.430 p = 0.488 

Nsta 
Média ± sd 0.20 ± 0.52 0.30 ± 0.64 0.42 ± 0.78 1.38 ± 1.15 

k-w X
2
 = 17.122 p = 0.001 

Nendos 
Média ± sd 0.05 ± 0.22 0.09 ± 0.42 0.00 ± 0.00 0.38 ± 0.72 

k-w X
2
 = 9.700 p = 0.021 

O número de elementos “in bar” (Neinb) registou um aumento substancial nos 

seus valores médios, de 0.80 para 3.37 entre o primeiro e quarto ciclos, 

amplitude acompanhada pela evolução dos valores encontrados para o número 
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de elementos “in bar” atrás (Neinba) e número de “stalders” (Nsta), que 

registaram evoluções de 0.75 para 2.74 e de 0.20 para 1.38 respectivamente 

quando comparados os mesmos primeiro e último ciclos estudados.  

O número de elementos “in bar” à frente (Neinbf) e o número de endos 

(Nendos) também apresentaram diferenças significativas entre o primeiro e 

quarto ciclos mas com valores médios bastante inferiores aos elementos 

análogos em sentido oposto, tendo oscilado o Neinbf entre 0.05 e 0.44 e o 

Nendos entre 0.05 e 0.38. 

Quadro 39 - Resultados do teste Mann-Whitney para os indicadores Neinb, Neinbf, Neinba, 
Neibv, Nbicos, Nsta e Nendos nas quatro mudanças de ciclo consideradas (* p ≤ 0,0125). 

Indicador 
Mann-Whitney 

teste 

Mudança de ciclo 

1 - 2 2 - 3 3 - 4 1 - 4 

Neinb 
Z -1.029 -1.872 -2.881 -4.145 

p  0.303 0.061 0.004 * 0.000 * 

Neinbf 
Z -0.067 -1.022 -2.885 -2.112 

p  0.947 0.307 0.004 * 0.035 

Neinba 
Z -1.120 -1.963 -2.555 -4.171 

p  0.263 0.050 0.011 * 0.000 * 

Neinbv 
Z -1.915 -0.990 -2.375 -4.318 

p 0.056 0.322 0.018 0.000 * 

Nbicos 
Z -0.089 -1.293 -0.323 -0.812 

p 0.929 0.196 0.747 0.417 

Nsta 
Z -0.575 -0.374 -2.846 -3.423 

p 0.565 0.709 0.004 * 0.001 * 

Nendos 
Z -0.067 -1.022 -2.546 -1.749 

p 0.947 0.307 0.011 * 0.080 

Podemos constatar no Quadro 39 que apenas a partir do terceiro ciclo se 

verificaram diferenças significativas (p ≤ 0.012) para a maioria dos indicadores 

desta categoria de análise. Note-se ainda que o número de elementos “in bar” 

com vôo (Neinbv) apenas apresentou um aumento significativo (p = 0.000) 

quando comparado o primeiro com o quarto ciclos e que o número de 

elementos “in bar” à frente (Neinbf) e o número de endos (Nendos), não 

apresentando diferenças significativas do primeiro para o quarto ciclo, é 
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significativo o aumento registado do terceiro para o quarto ciclo (p = 0.004 e 

0.011) dados os valores nulos encontrados para estes indicadores no terceiro 

ciclo. 

Quadro 40 – Coeficientes de correlação Ró de Spearman dos indicadores relativos aos 
elementos “in bar” entre si (r ≥ 0.50 e p ≤ 0,05). 

 Neinbf Neinba Neinbv Nsta Nendos 

Neinb 
r 0.459 0.993 0.661 (a) 0.719 0.417 (a) 

p 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Neinba 
r   0.667 0.695  

p   0.000 0.000  

(a) Correlações que deixaram de ser significativas na análise exclusiva do quarto ciclo (p > 0.05); 

Através do Quadro 40 podemos distinguir diferentes níveis de associação nas 

correlações estudadas entre os elementos “in bar” e as suas variantes de 

execução. Verificamos então que o Neinb se correlaciona positivamente com 

todas as suas formas de execução, com o Neinbf, Neinbv e Nendos (r=0.459, 

r=0.661 e r=0.417 respectivamente), destacando-se a associação com o 

Neinba (r=0.993), para o qual contribuem os “stalders” de forma decisiva 

(r=0.719).  

Realçamos a associação linear entre o Neinbv e o Neinba (r=0.667), resultado 

importante para posterior discussão e interpretação. 

Observando outras correlações entre os elementos “in bar” e diversos 

indicadores relativos à estrutura geral do exercício, Quadro 41, encontramos 

também associações merecedoras da nossa atenção. Notamos uma correlação 

do número de elementos executados no Bi (Nebi) com o Neinb, Neinba, Neinbv 

e Nbicos. 

O número de básculas para apoio facial (Nbicos) destaca-se pelo alto nível de 

associação com o Ner (r=0.710), tendo baixado ligeiramente esse nível no 

último ciclo (r=0.698), correlacionando-se também com o Nev (r=0.474), facto 

que não se verificou na análise exclusiva do quarto ciclo. 
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Quadro 41 – Coeficientes de correlação Ró de Spearman entre indicadores relativos aos 
elementos “in bar” e indicadores relativos à estrutura geral do exercício (r ≥ 0.50 e p ≤ 0.05). 

 Neinb Neinbf Neinba Neibv Nbicos Nsta Nendos 

Nebi 
r 0.471  0.460 0.507 0.434   

p 0.000  0.000 0.000 0.000   

Ner 
r     0.710 (c)   

p     0.000   

Nev 
r     0.474 (a)   

p     0.000   

Neinbrl 
r 0.770 (b) 0.551 (a) 0.751 (b)   0.712 0.477 (a) 

p 0.000 0.000 0.000   0.000 0.000 

(a) Correlações que deixaram de ser significativas na análise exclusiva do quarto ciclo (p > 0.05); 

(b) Correlações que aumentaram o nível de associação na análise exclusiva do quarto ciclo; 

(c) Correlações que diminuiram o nível de associação na análise exclusiva do quarto ciclo; 

O número de elementos “in bar” com rotação no eixo longitudinal (Neinbrl) 

apresenta correlações positivas com o Neinb (r=0.770), entre os quais se 

situam os Neinba e Nsta (r=0.751 e r=0.712), correlacionando-se também com 

os Neinbf e Nendos (r=0.551 e r=0.477). No quarto ciclo verificamos que as 

correlações do Neinbrl com o Neinb e Neinba aumentaram substancialmente o 

respectivo nível de associação (r=0.950 e r=0.929) e as correlações dos 

mesmos Neinbrl com o Neinbf e Nendos deixaram de apresentar valores 

estatisticamente significativos. 

A leitura do Quadro 42 permite-nos constatar diversas correlações positivas 

entre os elementos “in bar” e diversos indicadores ligados à dificuldade e 

complexidade do exercício. É disso exemplo o valor da correlação entre o 

Neinbv e a dificuldade das passagens do Bi para o Bs (Dpbibs) (r=0.816). No 

entanto, depois de observadas as mesmas correlações exclusivamente no 

quarto ciclo, verificamos que a correlação do Neinbv com a Dpbibs baixou o 

seu nível de associação, tendo mesmo a correlação do Neinb e Neinba com a 

Dpbibs perdido qualquer significado estatístico. 

Na generalidade, verificam-se correlações positivas entre o Neinb, Neinba e 

Neinbv com os indicadores relacionados com as bonificações Nedef, Ntlig e 

Nlig01. 
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Quadro 42 – Coeficientes de correlação Ró de Spearman dos indicadores relativos aos 
elementos “in bar” e indicadores relativos à complexidade do exercício e partes (r ≥ 0.50 e p ≤ 
0.05). 

 Neinb Neinbf Neinba Neinbv Nsta 

Drex 
r 0.458 (a)  0.455 (a) 0.554 (a)  

p 0.000  0.000 0.000  

Dpbibs 
r 0.601 (a)  0.607 (a) 0.816 (b)  

p 0.000  0.000 0.000  

Dpbsbi 
r 0.410 (a)  0.441 (a)   

p 0.000  0.000   

Nedef 
r 0.554 (a)  0.566 (a) 0.475 (a) 0.442 (a) 

p 0.000  0.000 0.000 0.000 

Ntlig 
r 0.449 (a)  0.459 (a) 0.408 (a)  

p 0.000  0.000 0.000  

Nlig01 
r 0.443 (a)  0.454 (a)   

p 0.000  0.000   

(a) Correlações que deixaram de ser significativas na análise exclusiva do quarto ciclo (p > 0.05); 

(b) Correlações que diminuiram o nível de associação na análise exclusiva do quarto ciclo; 

Observam-se ainda várias correlações com valores de r entre 0.405 e 0.607, 

nomeadamente entre a Drex, Dpbibs, Dpbsbi, Nedef, Ntlig e Nlig01 com o 

Neinb na generalidade e com o Neinba e Neinbv especialmente, sendo que 

todas as correlações observadas inicialmente entre qualquer indicador “in bar” 

e a Drex, Nedef, Ntlig e Nlig01 perderam significado ao analisar somente o 

quarto ciclo. 

4.3. Complexidade do Exercício e Partes 

Dividimos a análise desta dimensão da observação em duas categorias de 

indicadores: Coeficiente de dificuldade do exercício e partes e número de 

elementos e ligações de elevada dificuldade. 
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4.3.1. Coeficiente de dificuldade do exercício e partes 

O coeficiente de dificuldade do exercício e partes, expresso pelos 11 

indicadores seleccionados reflecte não só a complexidade dos mesmos mas 

também uma consequência da evolução do Nte verificado, uma vez que resulta 

do somatório do coeficiente de dificuldade de cada elemento que compõe o 

exercício.  

Quadro 43 - Média, desvio padrão e valores do teste Kruskal Wallis (k-w) para os indicadores 
Drex, Den, Ds, Dev, Dpbibs, Dpbsbi, Debi, Debs, De1ª, De2ª e Deinb nos 4 ciclos estudados (* 
p ≤ 0.05). 

Indicador Estatística 
Ciclo 

1 2 3 4 

Drex 
Média ± sd 3.15 ±0.55 3.88 ± 0.56 4.25 ± 0.57 4.63 ± 0.57 

k-w X
2
 = 38.000 p = 0.000 * 

Den 
Média ± sd 0.12 ± 0.05 0.13 ± 0.07 0.16 ± 0.05 0.16 ± 0.08 

k-w X
2
 = 14.205 p = 0.003 * 

Ds 
Média ± sd 0.30 ± 0.10 0.41 ± 0.04 0.40 ± 0.02 0.41 ± 0.05 

k-w X
2
 = 34.666 p = 0.000 * 

Dev 
Média ± sd 0.76 ± 0.31 0.76 ± 0.32 0.73 ± 0.27 0.68 ± 0.31 

k-w X
2
 = 0.572 p = 0.903 

Dpbibs 
Média ± sd 0.23 ± 0.14 0.35 ± 0.18 0.41 ± 0.12 0.43 ± 0.12 

k-w X
2
 = 19.010 p = 0.000 * 

Dpbsbi 
Média ± sd 0.21 ± 0.13 0.27 ± 0.20 0.35 ± 0.09 0.39 ± 0.05 

k-w X
2
 = 24.714 p = 0.000 * 

Debi 
Média ± sd 0.50 ± 0.37 0.62 ± 0.43 0.70 ± 0.28 0.83 ± 0.35 

k-w X
2
 = 8.410 p = 0.038 * 

Debs 
Média ± sd 2.65 ± 0.49 3.26 ± 0.44 3.39 ± 0.80 3.80 ± 0.68 

k-w X
2
 = 29.375 p = 0.000 * 

De1ª 
Média ± sd 1.57 ± 0.25 1.93 ± 0.34 2.19 ± 0.31 2.38 ± 0.33 

k-w X
2
 = 39.997 p = 0.000 * 

De2ª 
Média ± sd 1.58 ± 0.35 1.95 ± 0.28 2.10 ± 0.31 2.26 ± 0.30 

k-w X
2
 = 31.932 p = 0.000 * 

Deinb 
Média ± sd 0.25 ± 0.31 0.41 ± 0.46 0.48 ± 0.38 1.06 ± 0.66 

k-w X
2
 = 18.640 p = 0.000 * 
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Como primeira observação, relativa aos resultados apresentados no Quadro 

43, destacamos o significativo (p ≤ 0.05) aumento do coeficiente de dificuldade 

para todos os indicadores considerados, excepto para o coeficiente de 

dificuldade dos elementos volantes (Dev). Relativamente a este indicador, 

importa ainda referir que os valores considerados são dependentes do número 

de elementos volantes executados, pelo que analisámos o respectivo valor 

relativo à unidade, dividindo o valor total pelo número de elementos volantes 

realizados, verificando que o referido decréscimo não se verifica, conforme 

pode ver-se na Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Valores médios para o indicador Dev total e relativo ao número de elementos 
volantes executados, nos 4 ciclos estudados. 

Por outro lado é interessante observar os aumentos estatisticamente 

significativos dos valores médios do coeficiente de dificuldade da entrada (Den) 

e da saída (Ds) (p=0.003 e p=0.000), uma vez que, sendo elementos únicos 

em cada exercício, não estão sujeitos à influência do respectivo número de 

elementos realizados. No entanto, embora estatisticamente significativos, a 

amplitude das diferenças é reduzida, tendo a Den evoluído em média de 0.12 

para 0.16 pontos e a Ds de 0.30 para 0.41 pontos, entre o primeiro e último 
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ciclos respectivamente. A estes valores corresponde a manutenção de 

dificuldades entre “A” e “B” para as entradas e a um aumento das saídas de 

valor “C” para “D”. 

A dificuldade das passagens do Bi para o Bs (Dpbibs) e vice-versa (Dpbsbi) 

apresentaram aumentos substanciais, tendo a Dpbibs evoluído de 0.23 para 

0.43 pontos e a Dpbsbi de 0.21 para 0.39 pontos. Para ambos os indicadores 

os resultados apurados correspondem, em coeficiente de dificuldade, a um 

aumento de “B” para “D”. 

A observação e consequente análise da dificuldade dos elementos da primeira 

e segunda parte do exercício (De1ª e De2ª), mais que as respectivas evoluções 

e diferenças ao longo dos ciclos, interessa sob o ponto de vista da comparação 

das diferenças entre um e outro durante os ciclos. Nessa óptica, a D1ª e a D2ª 

apresentaram sempre valores muito próximos, dividindo o valor de dificuldade 

do exercício em duas partes quase iguais, verificando-se a maior diferença 

entre eles no último ciclo, em que a primeira parte do exercício valeu 2.38 

pontos e a segunda 2.26 pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Índice de intensidade (valores médios) ao longo dos quatro ciclos estudados. 

Utilizando a fórmula proposta por Hadjiev (1981), correspondente ao I2 de 

Gajdos (1983), para a determinação da intensidade em GA, a qual considera o 

número de elementos executados em função do respectivo valor de dificuldade, 
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podemos observar na Figura 13 que a mesma evoluiu gradualmente de valores 

médios de 1.20 no primeiro ciclo para 1.39 no último ciclo. Pela aplicação do 

teste Kruskal Wallis, as diferenças apresentam-se significativas (p= 0.000), 

sendo que através do teste Mann-Whitney se confirmam significativas 

diferenças em todas as mudanças, excepto do primeiro para o segundo ciclo. 

Por último destacamos o acentuado aumento dos valores médios da 

dificuldade dos elementos “in bar”, que evoluíram de 0.25 para 1.06 pontos 

entre o primeiro e último ciclo respectivamente. 

Quadro 44 - Resultados do teste Mann-Whitney para os indicadores Drex, Den, Ds, Dev, 
Dpbibs, Dpbsbi, Debi, Debs, De1ª, De2ª e Deinb nas quatro mudanças de ciclo consideradas  
(* p ≤ 0.0125). 

Indicador 
Mann-Whitney 

teste 

Mudança de ciclo 

1 - 2 2 - 3 3 - 4 1 - 4 

Drex 
Z -3.604 -2.111 -1.909 -4.786 

p  0.000 * 0.035 0.056 0.000 * 

Den 
Z -0.987 -2.589 -0.523 -2.501 

p  0.324 0.010 * 0.601 0.012 * 

Ds 
Z -4.063 -0.061 -0.329 -3.549 

p  0.000 * 0.951 0.742 0.000 * 

Dev 
Z -0.052 -0.316 -0.426 -0.611 

p 0.959 0.752 0.670 0.541 

Dpbibs 
Z -2.400 -1.418 -0.328 -3.651 

p 0.016 0.156 0.743 0.000 * 

Dpbsbi 
Z -0.685 -2.694 -1.728 -4.175 

p 0.494 0.007 * 0.084 0.000 * 

Debi 
Z -1.131 -1.414 -1.030 -2.387 

p 0.258 0.157 0.303 0.017 

Debs 
Z -3.724 -1.230 -1.536 -4.250 

p 0.000 * 0.219 0.124 0.000 * 

De1ª 
Z -3.401 -2.700 -1.415 -4.897 

p 0.001 * 0.007 * 0.157 0.000 * 

De2ª 
Z -3.608 -1.686 -1.554 -4.372 

p 0.000 * 0.092 0.120 0.000 * 

Deinb 
Z -1.090 -1.115 -2.678 -3.680 

p 0.276 0.265 0.007 * 0.000 * 

Com os resultados da aplicação do teste Mann-Whitney, Quadro 44, podemos 

observar que a dinâmica das alterações verificadas é muito distinta, consoante 
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o indicador considerado. Assim, observa-se que o aumento contínuo dos 

valores médios do coeficiente de dificuldade real do exercício (Drex), 

coeficiente de dificuldade dos elementos no Bs (Debs) e dos elementos 

executados na segunda metade do exercício (De2ª), apresentando diferenças 

significativas entre o primeiro e quarto ciclos (p = 0.000), o aumento dos 

respectivos valores entre o primeiro e segundo ciclos também se verifica 

significativo (p = 0.000).  

Já o coeficiente de dificuldade dos elementos executados na primeira metade 

do exercício (De1ª), além da significativa diferença da comparação do primeiro 

com o quarto ciclo, apresenta valores de p igual a 0.001 e 0.007 do primeiro 

para o segundo e deste para o terceiro ciclo.  

Curiosamente o coeficiente de dificuldade dos elementos no Bi (Debi), tendo 

apresentado diferenças significativas na comparação generalizada dos 

diferentes ciclos (p = 0.038), Quadro 43, não se consegue localizar qualquer 

alteração significativa entre as diversas mudanças de ciclo, nem mesmo 

quando comparado o primeiro com o quarto ciclo, cujo valor de p é igual a 

0.017, o qual não nos permite considerar significativo para um valor do teste de 

p ≤ 0.0125 

4.3.2. Nº de elementos e ligações de elevada dificuldade  

À semelhança dos indicadores desta categoria analisada no ponto anterior, 

todos os indicadores deste grupo de análise apresentam diferenças 

significativas (Quadro 45), que correspondem na generalidade a um aumento 

contínuo dos valores médios ao longo dos ciclos. A excepção acontece 

somente no número de ligações com 0.20 de bonificação (Nlig02), na 

passagem do segundo para o terceiro ciclo, cujos valores médios decrescem 

de 0.39 para 0.21. 

Observa-se ainda que o número de elementos de dificuldade D e superiores 

(Nedef) apresentados evolui de valores médios de 2.80 no primeiro ciclo para 

5.81 no quarto ciclo e o número total de ligações (Ntlig) aumentou de 0.40 para 

2.00. Observando o tipo de ligações constata-se que as que possuem um valor 
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de bónus de 0.10 pontos (Nlig01), as mais simples, evoluíram continuamente 

de 0.25 até 1.37 e que as que possuem um valor de bónus de 0.20 pontos 

(Nlig02), as mais complexas, evoluíram de 0.15 para 0.63. 

Quadro 45 - Média, desvio padrão e valores do teste Kruskal Wallis (k-w) para os indicadores 
Nedef, Ntlig, Nlig01 e Nlig02 nos 4 ciclos estudados (* p ≤ 0.05). 

Indicador Estatística 
Ciclo 

1 2 3 4 

Nedef 
Média ± sd 2.80 ± 1.40 3.87 ± 1.06 4.83 ± 1.01 5.81 ± 0.83 

k-w X
2
 = 40.417 p = 0.000 * 

Ntlig 
Média ± sd 0.40 ± 0.94 0.70 ± 0.93 1.54 ± 0.88 2.00 ± 0.73 

k-w X
2
 = 31.137 p = 0.000 * 

Nlig01 
Média ± sd 0.25 ± 0.64 0.30 ± 0.56 1.33 ± 0.96 1.37 ± 0.96 

k-w X
2
 = 31.750 p = 0.000 * 

Nlig02 
Média ± sd 0.15 ± 0.37 0.39 ± 0.72 0.21 ± 0.42 0.63 ± 0.50 

k-w X
2
 = 10.323 p = 0.016 * 

Da observação do Quadro 46 podemos confirmar diferenças significativas para 

todas as mudanças de ciclo no que ao número de elementos de dificuldade D e 

superiores apresentados diz respeito (p ≤ 0.0125). Observa-se ainda que, além 

da comparação entre o primeiro e quarto ciclos, a mudança do segundo para o 

terceiro ciclos foi a única em que se verificaram alterações significativas em 

todos os indicadores considerados. 

Quadro 46 - Resultados do teste Mann-Whitney para os indicadores Nedef, Ntlig, Nlig01 e 
Nlig02 nas quatro mudanças de ciclo consideradas (* p ≤ 0.0125). 

Indicador 
Mann-Whitney 

teste 

Mudança de ciclo 

1 - 2 2 - 3 3 - 4 1 - 4 

Nedef 
Z -2.632 -2.959 -2.995 -4.713 

p  0.008 * 0.003 * 0.003 * 0.000 * 

Ntlig 
Z -1.468 -3.060 -1.700 -4.313 

p  0.142 0.002 * 0.089 0.000 * 

Nlig01 
Z -0.721 -3.988 -0.120 -3.931 

p  0.471 0.000 * 0.904 0.000 * 

Nlig02 
Z -1.030 -0.634 -2.633 -2.907 

p 0.303 0.000 * 0.008 * 0.004 * 
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Observando as correlações com alguns indicadores relativos à estrutura geral 

do exercício, podemos verificar (Quadro 47) uma associação positiva entre a 

Drex e o Nedef (r=0.708), entre a Drex e o Ntlig e Nlig01, embora estas últimas 

não aconteçam no quarto ciclo. Observa-se também uma correlação positiva 

entre o Nebs e o Nedef (r=0.448). 

Embora se verifiquem correlações positivas entre o Nrd360 com o Nedef, Ntlig 

e Nlig01, as mesmas perdem a respectiva significativa associação na análise 

exclusiva do quarto ciclo. 

Quadro 47 – Coeficientes de correlação Ró de Spearman entre indicadores Nedef, Ntlig, Nlig01 
e Nlig02 e indicadores relativos à estrutura geral do exercício e rotações (r ≥ 0.50 e p ≤ 0.05). 

 Nedef Ntlig Nlig01 Nlig02 

Drex 
r 0.708 0.554 (a) 0.510 (a)  

p 0.000 0.000 0.000  

Nebs 
r 0.448    

p 0.000    

Nrd360 
r 0.478 (a) 0.464 (a) 0.410 (a)  

p 0.000 0.000 0.000  

(a) Correlações que deixaram de ser significativas na análise exclusiva do quarto ciclo (p > 0.05); 

4.4. Posições de Trabalho e Acções Motoras 

4.4.1. Relativamente ao Aparelho 

Os indicadores desta categoria de análise conjugam o número de elementos 

executados em cada um dos banzos com a respectiva posição do corpo 

relativamente ao banzo no qual a ginasta não se encontra a trabalhar, 

relacionando-os ainda com os diferentes tipos de pega e ainda a posição 

relativa aos banzos na execução dos elementos volantes. 

Os dados apresentados no Quadro 48 revelam diferentes comportamentos 

relativamente à evolução dos diversos indicadores desta categoria. Assim, os 

indicadores relativos às posições de trabalho clássicas, ou seja, o trabalho no 

Bi de frente para o Bs (Nebifbs) e o trabalho no Bs de costas para o Bi 

(Nebscbi) sofreram pequenas oscilações, cujas diferenças não são 
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significativas, mantendo-se portanto os valores médios para estes tipos de 

posição de trabalho ao longo dos 4 ciclos.  

Quadro 48 - Média, desvio padrão e valores do teste Kruskal Wallis (k-w) para os indicadores 
Nebifbs, Nebsfbi, Nebicbs, Nebscbi, Nepffbi, Nepdfbi, Nevcbi e Nevfbi nos 4 ciclos estudados  
(* p ≤ 0.05). 

Indicador Estatística 
Ciclo 

1 2 3 4 

Nebifbs 
Média ± sd 2.15 ± 1.14 2.43 ± 1.41 2.79 ± 1.14 2.75 ± 1.24 

k-w X
2
 = 4.490 p = 0.213 

Nebsfbi 
Média ± sd 2.95 ± 1.70 3.52 ± 2.11 4.50 ± 1.45 6.38 ± 2.09 

k-w X
2
 = 24.596 p = 0.000 * 

Nebicbs 
Média ± sd 0.95 ± 1.28 1.04 ± 1.30 1.08 ± 1.53 1.31 ± 1.08 

k-w X
2
 = 31.624 p = 0.654 

Nebscbi 
Média ± sd 8.50 ± 1.64 9.65 ± 3.16 9.54 ± 1.69 8.38 ± 2.71 

k-w X
2
 = 6.684 p = 0.083 

Nepffbi 
Média ± sd 2.00 ± 1.30 2.39 ± 2.33 2.13 ± 1.48 3.69 ± 1.82 

k-w X
2
 = 10.223 p = 0.017 * 

Nepdfbi 
Média ± sd 0.85 ± 0.99 1.09 ± 1.31 2.38 ± 1.72 2.75 ± 2.05 

k-w X
2
 = 16.759 p = 0.001 * 

Nevcbi 
Média ± sd 1.40 ± 0.82 1.17 ± 1.11 0.88 ± 0.74 0.50 ± 0.82 

k-w X
2
 = 9.947 p = 0.019 * 

Nevfbi 
Média ± sd 0.45 ± 0.51 0.61 ± 0.58 0.92 ± 0.50 1.13 ± 0.50 

k-w X
2
 = 15.702 p = 0.001 * 

Depois, temos um aumento significativo dos valores médios para algumas das 

posições de trabalho menos típicas e que dizem respeito ao trabalho no Bs de 

frente para o Bi (Nebsfbi, Nepffbi, Nepdfbi e Nevfbi). Finalmente e dentro das 

diferenças estatisticamente significativas, o único indicador que apresentou 

uma redução nos seus valores médios foi o número de elementos volantes 

executados de costas para o Bi (Nevcbi), tendo passado de 1.40 para 0.50. 

Na Figura 14 é bem visível a evolução contínua dos valores médios do Nebsfbi, 

de 2.95 no primeiro ciclo para 6.38 no quarto ciclo, aproximando-se dos valores 

encontrados para o Nebscbi que, não apresentando diferenças significativas, 

registaram no último ciclo o valor de 8.38 elementos. 
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Figura 14 – Evolução dos indicadores Nebsfbi, Nebscbi, Nebifbs e Nebicbs ao longo dos 4 

ciclos. 

 

As diferenças encontradas podem ser observadas com maior especificidade, 

através da comparação ciclo a ciclo, apresentada no Quadro 49. 

A comparação entre o primeiro e o quarto ciclos confirma as significativas 

diferenças observadas no Quadro 48 e, enquanto que para os indicadores 

relativos às posições de trabalho na execução de elementos volantes (Nevcbi e 

Nevfbi) apenas esta comparação revela valores significativos (p = 0.003 e p= 

0.001), para os restantes encontramos outros momentos nos quais as 

diferenças também aconteceram com valores importantes.  

Desta forma, constata-se que o grande e significativo aumento dos valores 

médios do número de elementos executados no Bs em pega dorsal e de frente 

para o Bi (Nepdfbi) de 1.09 para 2.38 aconteceu na mudança do segundo para 

o terceiro ciclos (p= 0.008) e, foi do terceiro para o quarto ciclo que se 

registaram com significado estatístico os aumentos dos valores médios do 

número de elementos no Bs de frente para o Bi (Nebsfbi) (de 4.50 para 6.38, 

p=0.005) e do número de elementos executados no Bs em pega facial e de 

frente para o Bi (Nepffbi) (de 2.13 para 3.69, p=0.009). 
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Quadro 49 - Resultados do teste Mann-Whitney para os indicadores Nebifbs, Nebsfbi, Nebicbs, 
Nebscbi, Nepffbi, Nepdfbi, Nevcbi e Nevfbi nas quatro mudanças de ciclo consideradas (* p ≤ 
0.0125). 

Indicador 
Mann-Whitney 

teste 

Mudança de ciclo 

1 - 2 2 - 3 3 - 4 1 - 4 

Nebifbs 
Z -0.509 -1.227 -0.342 -1.485 

p  0.611 0.220 0.733 0.138 

Nebsfbi 
Z -0.994 -2.109 -2.807 -4.087 

p  0.320 0.035 0.005 * 0.000 * 

Nebicbs 
Z -0.343 -0.263 -1.108 -1.135 

p  0.732 0.793 0.268 0.256 

Nebscbi 
Z -1.945 -0.986 -1.684 -0.275 

p 0.052 0.324 0.092 0.784 

Nepffbi 
Z -0.164 -0.103 -2.624 -2.879 

p 0.870 0.918 0.009 * 0.004 * 

Nepdfbi 
Z -0.312 -2.641 -0.462 -3.156 

p 0.755 0.008 * 0.644 0.002 * 

Nevcbi 
Z -0.927 -0.730 -1.691 -2.937 

p 0.354 0.465 0.091 0.003 * 

Nevfbi 
Z -0.862 -1.940 -1.275 -3.332 

p 0.389 0.052 0.202 0.001 * 

Na comparação destes indicadores com outros relativos à dificuldade e 

complexidade do exercício (Quadro 50), observamos correlações positivas 

entre Dpbsbi-Nebsfbi e Dpbsbi-Nepffbi, ambas significativas apenas na análise 

do conjunto dos quatro ciclos, uma vez que a observação exclusiva do quarto 

ciclo não lhes confere significância estatística. 

Quadro 50 – Coeficientes de correlação Ró de Spearman entre indicadores da posição relativa 
ao aparelho e indicadores relativos à dificuldade e complexidade do exercício(r ≥ 0.50 e p ≤ 
0.05). 

 Nebifbs Nebsfbi Nebscbi Nepffbi Nepdfbi 

Drex 
r 0.470 (a) 0.480 (a)   0.426 (a) 

p 0.000 0.000   0.000 

Dev 
r   0.615   

p   0.000   

Dpbsbi 
r  0.415 (a)  0.457 (a)  

p  0.000  0.000  

(a) Correlações que deixaram de ser significativas na análise exclusiva do quarto ciclo (p > 0.05); 
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A única correlação encontrada que se mantém em qualquer das análises 

efectuadas verifica-se entre a dificuldade dos elementos volantes (Dev) e o 

Nebscbi (r=0.615). 

No Quadro 51 observamos algumas correlações significativas entre indicadores 

da posição relativa ao aparelho e indicadores relativos às rotações, nas quais 

encontramos comportamentos diferentes para algumas dessas relações. 

Quadro 51 – Coeficientes de correlação Ró de Spearman entre indicadores da posição relativa 
ao aparelho e indicadores relativos às rotações (r ≥ 0.50 e p ≤ 0.05). 

 Nebsfbi Nebicbs Nebscbi Nepdfbi 

Nrtfap 
r 0.549   0.816 

p 0.000   0.000 

Nrtaap 
r -0.514 (c)    

p 0.041    

Nrtffa 
r 0.470 (a)  -0.731 (c) 0.685 (a) 

p 0.000  0.001 0.000 

Nerlap 
r 0.510   0.598 (a) 

p 0.000   0.000 

Nerlfa 
r -0.596 (c)  0.402 (b)  

p 0.015  0.000  

Nermfa 
r   0.700 (c)  

p   0.003  

(a) Correlações que deixaram de ser significativas na análise exclusiva do quarto ciclo (p > 0.05); 

(b) Correlações que aumentaram o nível de associação na análise exclusiva do quarto ciclo; 

(c) Correlações observadas apenas na análise exclusiva do quarto ciclo. 

Em qualquer das análises, o Nebsfbi e o Nepdfbi apresentam correlações 

positivas com o número de rotações no eixo transversal à frente em contacto 

com os banzos (Nrtfap). No quarto ciclo, o Nebsfbi correlaciona-se 

negativamente com o número de rotações transversais atrás em contacto com 

os banzos (Nrtaap) (r=-0.514) 

Na análise geral encontramos associações positivas do número de rotações no 

eixo transversal à frente em fase aérea (Nrtffa) com o Nebsfbi e com o Nepdfbi, 

que deixaram de ter significado no quarto ciclo, momento a partir do qual 

encontramos uma correlação negativa entre o mesmo Nrtffa e o Nebscbi (r=-

0.731). 
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O número de elementos com rotação no eixo longitudinal em contacto com os 

banzos (Nerlap) apresenta uma correlação positiva com o Nebsfbi (r=0.510), 

perdendo no último ciclo a relação com o Nepdfbi que se observa na análise 

global. Já o mesmo tipo de elementos em fase aérea (Nerlfa), apresenta no 

último ciclo uma correlação negativa com o Nebsfbi (r=-0.596) e vê aumentado 

o respectivo nível de associação positiva com o Nebscbi (r=0.893). 

Por último, o número de elementos com rotação múltipla em fase aérea 

(Nermfa) apresenta, somente no último ciclo, uma correlação positiva com o 

Nebscbi (r=0.700). 

4.4.2.  Posições do Corpo 

Nesta categoria observamos também alguns indicadores relativos à posição do 

corpo na execução de todos os elementos do exercício, dos elementos 

volantes e ainda da saída. Distinguimos duas posições do corpo para a 

execução dos elementos, alongada e fechada, e três posições do corpo para 

as saídas, engrupada, encarpada e empranchada. 

Quadro 52 - Média, desvio padrão e valores do teste Kruskal Wallis (k-w) para os indicadores 
Nepac, Nepfc, Nevpac e Nevpf nos 4 ciclos estudados (* p ≤ 0.05). 

Indicador Estatística 
Ciclo 

1 2 3 4 

Nepac 
Média ± sd 6.45 ± 1.36 9.00 ± 2.37 9.71 ± 2.46 7.88 ± 2.85 

k-w X
2
 = 19.652 p = 0.000 * 

Nepfc 
Média ± sd 8.15 ± 1.73 7.65 ± 1.67 8.21 ± 1.35 10.94 ± 2.49 

k-w X
2
 = 19.320 p = 0.000 * 

Nevpac 
Média ± sd 0.20 ± 0.62 0.35 ± 0.78 0.25 ± 0.53 0.37 ± 0.72 

k-w X
2
 = 1.313 p = 0.726 

Nevpfc 
Média ± sd 1.55 ± 0.69 1.48 ± 0.67 1.54 ± 0.51 1.19 ± 0.54 

k-w X
2
 = 4.232 p = 0.238 

Da leitura do Quadro 52 resulta que se verificaram diferenças significativas na 

execução dos elementos em geral, no que à posição do corpo diz respeito, o 

mesmo não acontecendo relativamente aos elementos volantes. O número de 

elementos em posição alongada do corpo (Nepac) aumentou de 6.45 no 
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primeiro ciclo até 9.71 no terceiro ciclo, tendo diminuído depois para 7.88 no 

último ciclo estudado.  

O número de elementos executados em posição fechada do corpo (Nepfc) 

diminuiu ligeiramente do primeiro para o segundo ciclo (de 8.15 para 7.65), 

tendo aumentado posteriormente até ao quarto ciclo para 10.94.  

Relativamente aos elementos volantes realçamos o facto de, embora não tendo 

havido alterações significativas, os valores médios dos elementos volantes 

executados em posição fechada do corpo (Nevpfc) são sempre superiores aos 

executados em posição alongada (Nevpac). 

Quadro 53 - Resultados do teste Mann-Whitney para os indicadores Nepac, Nepfc, Nevpac e 
Nevpf nas quatro mudanças de ciclo consideradas (* p ≤ 0.0125). 

Indicador 
Mann-Whitney 

teste 

Mudança de ciclo 

1 - 2 2 - 3 3 - 4 1 - 4 

Nepac 
Z -3.392 -1.053 -2.003 -1.416 

p  0.001 * 0.293 0.045 0.157 

Nepfc 
Z -0.724 -1.058 -3.588 -3.296 

p  0.469 0.290 0.000 * 0.001 * 

Nevpac 
Z -0.948 -0.164 -0.417 -1.081 

p  0.343 0.870 0.677 0.280 

Nevpfc 
Z -0.405 -0.397 -1.951 -1.732 

p 0.685 0.691 0.051 0.083 

Relativamente às alterações observadas no Nepac (Quadro 52), observa-se no 

Quadro 53 que apenas o aumento do primeiro para o segundo ciclo se revela 

significativo, de 6.45 para 9.00 (p=0.001), enquanto o Nepfc apresentou 

aumento significativo do terceiro para o quarto ciclo, de 8.21 para 10.94 

(p=0.000), assim como quando comparados o primeiro com o último ciclos, de 

8.15 para 10.94 (p=0.001). 

Relativamente à posição do corpo na execução da saída, podemos observar no 

Quadro 54 que a posição engrupada é a mais utilizada pelas ginastas para a 

realização da saída (68.70%), bem visível também na Figura 15, seguindo-se a 

posição empranchada do corpo (28.90%), sendo que a posição encarpada 
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(2.40%) apenas foi executada por duas ginastas entre as 83 consideradas 

neste trabalho. 

Quadro 54 – Frequência de ocorrência e percentagens da posição do corpo na saída (Pcs), 
nos quatro ciclos estudados. 

 
Ciclo 

Total 
1 2 3 4 

Engrupado 

Frequência 14 16 15 12 57 

% na Pcs 24.60 28.10 26.30 21.10 100.00 

% no Ciclo 70.00 69.60 62.50 75.00 68.70 

% do Total 16.90 19.30 18.10 14.50 68.70 

Encarpado 

Frequência 0 0 1 1 2 

% na Pcs 0.00 0.00 50.00 50.00 100.00 

% no Ciclo 0.00 0.00 4.20 6.30 2.40 

% do Total 0.00 0.00 1.20 1.20 2.40 

Empranchado 

Frequência 6 7 8 3 24 

% na Pcs 25.00 29.20 33.30 12.50 100.00 

% no Ciclo 30.00 30.40 33.30 18.80 28.90 

% do Total 7.20 8.40 9.60 3.60 28.90 

Total 

Frequência 20 23 24 16 83 

% na Pcs 24.10 27.70 28.90 19.30 100.00 

% no Ciclo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

% do Total 24.10 27.70 28.90 19.30 100.00 

As diferenças ocorridas ao longo dos quatro ciclos para cada uma das posições 

são relativamente pequenas, excepto a diminuição do número de saídas com o 

corpo empranchado de 8 para 3 entre o terceiro e quarto ciclo. 

As diferenças encontradas nas três posições possíveis consideradas 

apresentam-se estatisticamente significativas (p=0.000) pela aplicação do teste 

de aderência do Qui-Quadrado. 

Quadro 55 – Valores do teste de aderência do Qui-Quadrado (X
2
) e de p para a posição do 

Corpo na saída (Pcs) (* p ≤ 0.05). 

 Posição do corpo na saída 

X2 55.398 

p 0.000 * 
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Figura 15 – Percentagens de apresentação das diferentes posições do corpo na saída ao longo 

dos quatro ciclos estudados. 

4.4.3. Acções Motoras 

Para a análise desta dimensão da observação estudamos o comportamento 

dos indicadores que dizem respeito às acções motoras mais determinantes 

para a execução de elementos nas PA que são o fecho e abertura dos 

membros inferiores sobre o tronco ou vice versa e a antepulsão e retropulsão 

dos membros superiores, cujos valores médios nos quatro ciclos estudados 

podem ser observados no Quadro 56. 

Para o número de fechos (Nfech) observam-se diferenças significativas, tendo 

os respectivos valores médios diminuído de 9.50 no primeiro ciclo até 8.54 no 

terceiro ciclo, valores que aumentaram subitamente para 10.63 no quarto ciclo.  

De facto, apenas a comparação entre o terceiro e o quarto ciclos se apresenta 

significativa (p=0.001), de acordo com o Quadro 57. O número de aberturas 

(Nabert) não apresenta diferenças significativas, oscilando entre 5.05 no 

primeiro ciclo e 6.13 no último. No que respeita ao número de antepulsões 



Apresentação dos Resultados 

 

 

143 

(Nant) observadas, as mesmas foram evoluindo gradualmente, ciclo a ciclo, 

iniciando com valores médios de 4.85 no primeiro ciclo e terminando com 7.00 

no quarto ciclo, verificando-se diferenças significativas apenas quando 

comparamos o primeiro com o quarto ciclo (p=0.002).  

Quadro 56 - Média, desvio padrão e valores do teste Kruskal Wallis (k-w) para os indicadores 
Nfech, Nabert, Nant e Nrect nos 4 ciclos estudados (* p ≤ 0.05). 

Indicador Estatística 
Ciclo 

1 2 3 4 

Nfech 
Média ± sd 9.50 ± 2.52 9.43 ± 2.11 8.54 ± 1.14 10.63 ± 2.58 

k-w X
2
 = 10.558 p = 0.014 * 

Nabert 
Média ± sd 5.05 ± 1.40 5.74 ± 1.42 5.42 ± 1.59 6.13 ± 1.93 

k-w X
2
 = 4.597 p = 0.204 

Nant 
Média ± sd 4.85 ± 1.31 5.13 ± 1.63 5.38 ± 1.56 7.00 ± 1.93 

k-w X
2
 = 12.099 p = 0.007 * 

Nrect 
Média ± sd 4.80 ± 1.28 4.87 ± 0.87 4.96 ± 0.55 4.75 ± 1.07 

k-w X
2
 = 1.124 p = 0.771 

À semelhança dos resultados encontrados para o número de aberturas, o 

número de retropulsões de braços (Nrect) também não apresentou diferenças 

significativas, cujos valores médios variaram entre 4.80 no primeiro e 4.75 no 

quarto ciclo. 

Quadro 57 - Resultados do teste Mann-Whitney para os indicadores Nfech, Nabert, Nant e 
Nrect nas quatro mudanças de ciclo consideradas (* p ≤ 0.0125). 

Indicador 
Mann-Whitney 

teste 

Mudança de ciclo 

1 - 2 2 - 3 3 - 4 1 - 4 

Nfech 
Z -0.297 -1.874 -3.189 -1.686 

p  0.767 0.061 0.001 * 0.092 

Nabert 
Z -1.475 -1.248 -1.389 -1.781 

p  0.140 0.212 0.165 0.075 

Nant 
Z -0.590 -0.621 -2.477 -3.126 

p  0.555 0.535 0.013  0.002 * 

Nrect 
Z -0.461 -0.552 -0.863 -0.050 

p 0.644 0.581 0.388 0.960 
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Pela observação das correlações das acções motoras entre si, verificamos no 

Quadro 58 que o Nant apresenta uma associação positiva com o Nabert 

(r=0.624) e com o Nfech (r=0.422), as quais aumentaram de nível na análise 

exclusiva do último ciclo (r=0.709 e r=0.839).  

Quadro 58 – Coeficientes de correlação Ró de Spearman dos indicadores relativos às Acções 
Motoras entre si (r ≥ 0.50 e p ≤ 0.05). 

 Nant 

Nabert 
r 0.624 (a) 

p 0.000 

Nfech 
r 0.422 (a) 

p 0.000 

(a) Correlações que aumentaram o nível de associação na análise exclusiva do quarto ciclo; 

No Quadro 59 observam-se correlações positivas do Nebi com o Nfech, Nabert 

e com o Nant, sendo que a relação entre Nebi-Nfech (r=0.614) apenas se 

revela significativa no quarto ciclo, momento no qual a verificada associação 

entre Nebi-Nant (r=0.682) aumenta o seu nível.  

Quadro 59 – Coeficientes de correlação Ró de Spearman entre indicadores relativos às Acções 
Motoras e diversos indicadores relativos à estrutura geral do exercício (r ≥ 0.50 e p ≤ 0.05). 

 Nfech Nabert Nant Nrect 

Nev 
r    0.460 

p    0.000 

Nebi 
r 0.614 (c) 0.594 0.682 (b)  

p 0.011 0.000 0.000  

Npbibs 
r    0.448 (a) 

p    0.000 

Nepac 
r    0.603 (c) 

p    0.013 

(a) Correlações que deixaram de ser significativas na análise exclusiva do quarto ciclo (p > 0.05); 

(b) Correlações que aumentaram o nível de associação na análise exclusiva do quarto ciclo; 

(c) Correlações observadas apenas na análise exclusiva do quarto ciclo. 

Observando as correlações significativas encontradas com o Nrect, verificamos 

que esta variável se associa com o Nev, Npbibs e com o Nepac mas com 

algumas ressalvas. Enquanto a correlação entre o Nrect-Nev (r=0.460) é 
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observada na análise geral e do quarto ciclo, a correlação entre Nrect-Npbibs 

(r=0.448) deixa de existir na análise do último ciclo e entre Nrect-Nepac 

(r=0.603) apenas se observa a correlação significativa nesta última análise. 

Na comparação dos resultados das acções motoras com os elementos “in bar” 

(Quadro 60), encontramos associações positivas entre Nant-Neinb (r=0.690) e 

Nant-Neinba (r=0.685), que subiram de nível na análise do quarto ciclo, e 

também entre Nant-Neinbv (r=0.622). 

Quadro 60 – Coeficientes de correlação Ró de Spearman entre indicadores relativos às Acções 
Motoras e indicadores relativos aos elementos “in bar” (r ≥ 0.50 e p ≤ 0.05). 

 Nfech Nabert Nant Nrect 

Neinb 
r  0.531 (c) 0.690 (b)  

p  0.034 0.000  

Neinba 
r  0.770 (c) 0.685 (b)  

p  0.002 0.000  

Neinbv 
r  0.537 (c) 0.622  

p  0.032 0.000  

Nbicos 
r 0.431 (a) 0.441 (a)  0.673 

p 0.000 0.000  0.000 

(a) Correlações que deixaram de ser significativas na análise exclusiva do quarto ciclo (p > 0.05); 

(b) Correlações que aumentaram o nível de associação na análise exclusiva do quarto ciclo; 

(c) Correlações observadas apenas na análise exclusiva do quarto ciclo. 

O número de básculas para apoio facial (Nbicos) apresenta correlações 

positivas com o Nrect, Nabert e Nfech, deixando as duas últimas de existir na 

análise do último ciclo. Observamos ainda uma correlação entre o Nabert e o 

Neinb, Neinba e Neinbv (r=0.531,r=0.770 e r=0.537 respectivamente), as quais 

apenas se revelam significativas na observação do quarto e último ciclo. 

4.5. Rotações 

Dividimos a dimensão da observação das rotações em rotações no eixo 

transversal e rotações no eixo longitudinal, distinguindo ainda diferentes 

posições nas quais as ginastas se encontram relativamente ao aparelho, ou 

seja, apoio, suspensão e fase aérea. 
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4.5.1. Rotações no eixo transversal 

Para as rotações no eixo transversal consideramos a unidade como sendo uma 

rotação completa de 360º, executada inteiramente em contacto com os banzos 

ou inteiramente em fase aérea, ignorando assim aquelas que apresentaram os 

dois tipos de situação, parte em contacto com os banzos e parte em fase aérea 

ou vice versa. Distinguimos ainda as rotações à frente e atrás. 

Quadro 61 - Média, desvio padrão e valores do teste Kruskal Wallis (k-w) para os indicadores 
Nrtfap, Nrtaap, Nrtffa e Nrtafa nos 4 ciclos estudados (* p ≤ 0.05). 

Indicador Estatística 
Ciclo 

1 2 3 4 

Nrtfap 
Média ± sd 0.50 ± 0.61 0.61 ± 1.08 1.71 ± 1.30 1.81 ± 1.72 

k-w X
2
 = 14.979 p = 0.002 * 

Nrtaap 
Média ± sd 3.15 ± 0.75 4.96 ± 1.19 4.29 ± 1.55 4.50 ± 1.41 

k-w X
2
 = 22.389 p = 0.000 * 

Nrtffa 
Média ± sd 0.60 ± 0.68 0.74 ± 1.01 0.92 ± 1.06 1.25 ± 1.18 

k-w X
2
 = 3.315 p = 0.346 

Nrtafa 
Média ± sd 2.35 ± 0.67 2.22 ± 0.95 2.42 ± 0.97 1.94 ± 1.18 

k-w X
2
 = 1.540 p = 0.673 

De acordo com os dados apresentados no Quadro 61, os valores médios do 

número de rotações transversais à frente e atrás em contacto com os banzos 

(Nrtfap e Nrtaap) sofreram alterações significativas, tendo as rotações à frente 

evoluído gradualmente de 0.50 no primeiro ciclo para 1.81 no quarto ciclo e as 

rotações atrás, variando de 3.15 para 4.50 entre o primeiro e último ciclo, 

atingindo o valor mais elevado no segundo ciclo, 4.96.  

Já os dois tipos de rotação em fase aérea (Nrtffa e Nrtafa) não apresentaram 

diferenças significativas, registando-se no entanto um ligeiro aumento nos 

valores médios de 0.60 para 1.25 entre o primeiro e último ciclo para as 

rotações à frente em fase aérea. 
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Realçamos ainda o facto de os valores encontrados para as rotações atrás, nos 

banzos ou em fase aérea, apresentarem sempre valores bastante superiores 

às executadas no sentido inverso. 

No Quadro 62 observa-se que apenas podemos considerar significativos, para 

p ≤ 0.0125, os aumentos do Nrtfap do segundo para o terceiro ciclo (p = 0.003) 

e do Nrtaap, do primeiro para o segundo ciclo e quando comparados o primeiro 

com o quarto ciclos (p=0.000 e p=0.002 respectivamente). 

Quadro 62 - Resultados do teste Mann-Whitney para os indicadores Nrtfap, Nrtaap, Nrtffa e 
Nrtafa nas quatro mudanças de ciclo consideradas (* p ≤ 0.0125). 

Indicador 
Mann-Whitney 

teste 

Mudança de ciclo 

1 - 2 2 - 3 3 - 4 1 - 4 

Nrtfap 
Z -0.397 -2.984 -0.114 -2.260 

p  0.692 0.003 * 0.909 0.024 

Nrtaap 
Z -4.543 -2.045 -0.613 -3.168 

p  0.000 * 0.041 0.540 0.002 * 

Nrtffa 
Z -0.054 -0.739 -0.915 -1.641 

p  0.957 0.460 0.360 0.101 

Nrtafa 
Z -0.146 -0.653 -1.174 -0.805 

p 0.884 0.514 0.241 0.421 

As correlações que entendemos importante apresentar entre as rotações no 

eixo transversal e vários outros indicadores estudados podem ser observadas 

no Quadro 63. 

Observam-se correlações negativas entre Nrtffa-Nebscbi, Nrtffa-Nerlfa e Nrtffa-

Nevpac (r=-0.731, r=-0.716 e r=-0.560 respectivamente), todas elas 

significativas apenas para o quarto ciclo. 

Com o Nrtaap, observam-se apenas na análise do quarto ciclo associações 

positivas com o Nerlfa (r=0.711) e com o Nebscbi (r=0.508). 

Finalmente, apenas na análise geral, o Nrtfap apresenta correlações positivas 

com o Nerlap e com o Ngd (r=0.574 e r=0.440), associando-se de forma 

negativa com o Nerlfa (r=-0.446). O Nrtfap correlaciona-se sempre 

positivamente com o número de gigantes cubitais (Ngc) (r=0.835). 
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Quadro 63 – Coeficientes de correlação Ró de Spearman entre indicadores relativos às 
Rotações no eixo Transversal e diversos indicadores (r ≥ 0.50 e p ≤ 0.05). 

 

 
Nrtfap Nrtaap Nrtffa Nrtafa 

Nebscbi 
r  0.508 (b) -0.731 (b) 0.554 (b) 

p  0.044 0.001 0.026 

Nevpac 
r   -0.560 (b)  

p   0.024  

Nerlap 
r 0.574 (a)    

p 0.000    

Nerlfa 
r -0.446 (a) 0.711 (b) -0.716 (b)  

p 0.000 0.002 0.002  

Ngc 
r 0.835    

p 0.000    

Ngd 
r 0.440 (a)    

p 0.000    

(a) Correlações que deixaram de ser significativas na análise exclusiva do quarto ciclo (p > 0.05); 

(b) Correlações observadas apenas na análise exclusiva do quarto ciclo. 

4.5.2. Rotações no eixo longitudinal 

Para as rotações no eixo longitudinal consideramos a unidade como sendo 

uma rotação completa de 180º, executada em apoio, em fase aérea ou em 

suspensão. Distinguimos ainda o número de rotações executadas em cada 

uma das situações do número de elementos executados com as mesmas 

rotações, dada a existência de elementos que compreendem uma, duas ou 

mais rotações. Destacamos ainda alguns casos especiais que implicam a 

utilização das rotações no eixo longitudinal, como sendo a execução de duas 

rotações (360º) de forma directa, sem apoio intermédio, o número de 

elementos “in bar” com rotações longitudinais e finalmente o número de 

elementos com execução simultânea dos dois tipos de rotação, transversal e 

longitudinal, em fase aérea a que chamamos de elementos com rotação 

múltipla (Nermfa). 
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Finalmente, analisamos as saídas de acordo com o tipo de rotação que as 

mesmas apresentam, transversal à frente ou atrás, com ou sem rotação 

longitudinal. 

Os valores apresentados no Quadro 64 mostram-nos uma evolução grande e 

significativa (p = 0.000) no que respeita aos valores médios encontrados para o 

número de rotações longitudinais em apoio (Nrlap) e para o número de 

elementos com esse tipo de rotação e posição (Nerlap), os quais foram 

aumentando, ciclo a ciclo, de 3.35 no primeiro ciclo para 7.31 no quarto no 

caso do Nrlap e de 2.35 para 4.50 no caso do Nerlap.  

Quadro 64 - Média, desvio padrão e valores do teste Kruskal Wallis (k-w) para os indicadores 
Nrlap, Nrlfa, Nrlsu, Nerlap, Nerlfa, Nerlsu, Nrd360, Neinbrl e Nermfa nos 4 ciclos estudados (* p 
≤ 0.05). 

Indicador Estatística 
Ciclo 

1 2 3 4 

Nrlap 
Média ± sd 3.35 ± 1.63 4.30 ± 2.36 5.92 ± 2.32 7.31 ± 3.09 

k-w X
2
 = 21.412 p = 0.000 * 

Nrlfa 
Média ± sd 2.30 ± 1.72 3.17 ± 2.35 2.63 ± 1.64 2.94 ± 2.38 

k-w X
2
 = 1.434 p = 0.697 

Nrlsu 
Média ± sd 0.10 ± 0.31 0.04 ± 0.21 0.08 ± 0.28 0.00 ± 0.00 

k-w X
2
 = 1.901 p = 0.593 

Nerlap 
Média ± sd 2.35 ± 1.18 2.70 ± 1.40 3.92 ± 1.14 4.50 ± 1.79 

k-w X
2
 = 23.410 p = 0.000 * 

Nerlfa 
Média ± sd 2.00 ± 1.34 2.30 ± 1.58 1.96 ± 1.16 2.06 ± 1.39 

k-w X
2
 = 0.464 p = 0.927 

Nerlsu 
Média ± sd 0.10 ± 0.31 0.04 ± 0.21 0.08 ± 0.28 0.00 ± 0.00 

k-w X
2
 = 1.901 p = 0.593 

Nrd360 
Média ± sd 0.15 ± 0.37 0.35 ± 0.71 0.63 ± 0.77 1.00 ± 1.21 

k-w X
2
 = 9.097 p = 0.028 * 

Neinbrl 
Média ± sd 0.35 ± 0.75 0.35 ± 0.78 0.46 ± 0.72 1.56 ± 1.21 

k-w X
2
 = 17.358 p = 0.001 * 

Nermfa 
Média ± sd 0.75 ± 0.79 1.00 ± 0.67 0.96 ± 0.69 0.81 ± 0.75 

k-w X
2
 = 1.896 p = 0.594 
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Os indicadores relativos às rotações executadas em fase aérea e suspensão 

não apresentaram diferenças significativas e realçamos o facto de os valores 

médios encontrados relativamente aos elementos executados em suspensão 

serem muito reduzidos, chegando mesmo à nulidade no quarto e último ciclo. 

Igualmente sem significado estatístico apresentou-se o número de elementos 

com rotações múltiplas em fase aérea (Nermfa), cujos valores médios variaram 

entre 0.75 e 1.00. 

Quanto ao número de rotações directas de 360º (Nrd360) aumentou de forma 

significativa (p = 0.028) de 0.15 para 1.00 quando comparados o primeiro com 

o quarto ciclo, bem como o número de elementos “in bar” com rotação 

longitudinal (Neinbrl), que na comparação desses mesmos ciclos apresentou 

um aumento dos seus valores médios de 0.35 para 1.56. 

Quadro 65 - Resultados do teste Mann-Whitney para os indicadores Nrlap, Nrlfa, Nrlsu, Nerlap, 
Nerlfa, Nerlsu, Nrd360, Neinbrl e Nermfa nas quatro mudanças de ciclo consideradas (* p ≤ 
0.0125). 

Indicador 
Mann-Whitney 

teste 

Mudança de ciclo 

1 - 2 2 - 3 3 - 4 1 - 4 

Nrlap 
Z -1.542 -2.032 -1.476 -3.720 

p  0.123 0.042 0.140 0.000 * 

Nrlfa 
Z -1.174 -0.529 -0.070 -0.666 

p  0.240 0.597 0.944 0.505 

Nrlsu 
Z -0.717 -0.553 -1.170 -1.283 

p  0.473 0.580 0.242 0.199 

Nerlap 
Z -1.064 -2.852 -1.528 -3.472 

p 0.287 0.004 * 0.127 0.001 * 

Nerlfa 
Z -0.525 -0.591 -0.143 -0.033 

p 0.600 0.555 0.886 0.974 

Nerlsu 
Z -0.717 -0.553 -1.170 -1.283 

p 0.473 0.580 0.242 0.199 

Nrd360 
Z -0.719 -1.523 -0.770 -2.488 

p 0.472 0.128 0.441 0.013 * 

Neinbrl 
Z -0.182 -0.813 -3.059 -3.263 

p 0.856 0.416 0.002 * 0.001 * 

Nermfa 
Z -1.184 -0.213 -0.662 -0.291 

p 0.236 0.831 0.508 0.771 
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A leitura do Quadro 65 confirma-nos a significância das diferenças encontradas 

nos indicadores referidos anteriormente, na sequência do Quadro 64, 

revelando-nos ainda significativos os aumentos verificados para o Nerlap do 

segundo para o terceiro ciclo (p = 0.004) e para o Neinbrl do terceiro para o 

quarto ciclo (p = 0.002). 

Na observação das correlações apresentadas no Quadro 66 podemos verificar 

a existência de correlações positivas do Nrlap e Nerlap com o Nebs, Nmd, e 

com a Drex, das quais a relação entre Nrlap-Nebs perde significado no quarto 

ciclo.  

Com os indicadores Nrlfa e Nerlfa observam-se correlações positivas com o 

Nevcbi, apenas no quarto ciclo para Nrlfa-Nevcbi (r=0.782), e na análise global 

para Nerlfa-Nevcbi (r=0.401), aumentando o respectivo nível de associação no 

quarto ciclo. 

O Nrd360 correlaciona-se positivamente, apenas na análise do quarto ciclo, 

com o Ngc e com Nevfbi (r=0.632 e r=0.563), associando-se ainda, de forma 

negativa, ao número de rotações transversais atrás em contacto com os 

banzos (Nrtaap) (r=-0.524). O Nermfa correlaciona-se de forma positiva com o 

Nevcbi (r=0.438) e de forma negativa com o Nevfbi (r=-0.431). 

Quadro 66 – Coeficientes de correlação Ró de Spearman dos indicadores relativos a 
elementos com rotação no eixo longitudinal e diversos indicadores (r ≥ 0.50 e p ≤ 0.05). 

 Nrlap Nrlfa Nerlap Nerlfa Nrd360 Nermfa 

Nebs r 0.407 (a)  0.411    

p 0.000  0.000    

Ngc r     0.632 (c)  

p     0.009  

Nmd r 0.473  0.565    

p 0.000  0.000    

Drex r 0.440  0.470    

p 0.000  0.000    

Nevcbi r  0.782 (c)  0.401 (b)  0.438 

p  0.000  0.000  0.000 

Nevfbi r     0.563 (c) -0.431 

p     0.023 0.000 

Nrtaap r     -0.524 (c)  

p     0.037  

(a) Correlações que deixaram de ser significativas na análise exclusiva do quarto ciclo (p > 0.05); 

(b) Correlações que aumentaram o nível de associação na análise exclusiva do quarto ciclo; 

(c) Correlações observadas apenas na análise exclusiva do quarto ciclo. 
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Para a análise das rotações existentes na execução das saídas, distinguimos 

quatro categorias, a saber: 

1 – Saídas com rotação transversal à frente, sem rotação longitudinal; 

2 – Saídas com rotação transversal à frente, com rotação longitudinal; 

3 - Saídas com rotação transversal atrás, sem rotação longitudinal; 

4 - Saídas com rotação transversal atrás, com rotação longitudinal; 

Quadro 67 - Frequência de ocorrência e percentagens das Rotações Transversais e 
Longitudinais na realização da Saída (Rtls), nos quatro ciclos estudados. 

 
Ciclo 

Total 
1 2 3 4 

1 

Frequência 0 2 2 4 8 

% na Rtls 0.00 25.00 25.00 50.00 100.00 

% no Ciclo 0.00 8.70 8.30 25.00 9.60 

% do Total 0.00 2.40 2.40 4.80 9.60 

2 

Frequência 1 2 2 1 6 

% na Rtls 16.70 33.30 33.30 16.70 100.00 

% no Ciclo 5.00 8.70 8.30 6.30 7.20 

% do Total 1.20 2.40 2.40 1.20 7.20 

3 

Frequência 14 7 7 3 31 

% na Rtls 45.20 22.60 22.60 9.70 100.00 

% no Ciclo 70.00 30.40 29.20 18.80 37.70 

% do Total 16.90 8.40 8.40 3.60 37.30 

4 

Frequência 5 12 13 8 38 

% na Rtls 13.20 31.60 34.20 21.10 100.00 

% no Ciclo 25.00 52.20 54.20 50.00 45.80 

% do Total 6.00 14.50 15.70 9.60 45.80 

Total 

Frequência 20 23 24 16 83 

% na Rtls 24.10 27.70 28.90 19.30 100.00 

% no Ciclo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

% do Total 24.10 27.70 28.90 19.30 100.00 

Dos resultados apresentados no Quadro 67, podemos verificar que as saídas 

com rotação transversal atrás, com e sem rotação longitudinal, foram 

maioritariamente apresentadas pelas ginastas em quase todos os ciclos, dada 

a excepção para as saídas com rotação transversal à frente sem rotação 
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longitudinal, que no último ciclo aparece com 25.00% do total das saídas 

realizadas, mais que os 18.80% encontrados para as saídas com rotação 

transversal atrás sem rotação longitudinal. 

De forma mais pormenorizada e visível no Figura 16, constatamos um aumento 

de 0.00% para 25.00% nas saídas com rotação à frente sem rotação 

longitudinal, embora tais percentagens reflictam somente a evolução de 0 para 

4 execuções de saídas deste tipo quando comparados o primeiro com o quarto 

ciclo. As saídas com rotação à frente e com rotação longitudinal diferiram muito 

pouco ao longo dos quatro ciclos, tendo-se registado para este tipo de saídas 

apenas frequências de uma ou duas execuções por ciclo.  

Passando às saídas realizadas com rotação transversal atrás, as mais 

executadas, podemos observar que, enquanto no primeiro ciclo predominaram 

as realizadas sem rotação no eixo longitudinal (70.00%), a partir do segundo 

ciclo e seguintes foram as que se realizaram com rotação longitudinal que 

obtiveram valores sempre superiores a 50.00% do total das saídas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 16 – Percentagens de saídas observadas em função das rotações transversais e 

longitudinais ao longo dos quatro ciclos estudados. 
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Quadro 68 – Valores do teste de aderência do Qui-Quadrado (X
2
) e de p para as rotações 

transversais e longitudinais na saída (Rtls). 

 Rotações na saída 

X2 37.723 

p 0.000 

De acordo com Quadro 68, relativo à aplicação do teste de aderência do Qui-

Quadrado para as rotações transversais e longitudinais na execução das 

saídas, consideram-se significativas (p=0.000) as diferenças encontradas na 

respectiva distribuição. 
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5. Discussão dos Resultados 

Apresentaremos a discussão dos resultados demonstrados no capítulo anterior 

separadamente por categoria e respectivos grupos de análise considerados, 

estabelecendo eventuais relações com outros indicadores de outras categorias 

sempre que tal se manifeste importante para a presente discussão ou a 

enriqueça, em função dos objectivos a que nos propusemos.  

Excepcionalmente para alguns tipos de elementos como as saídas, os 

elementos volantes, elementos no Bs e Bi, mudanças de banzo e elementos “in 

bar”, aproveitaremos uma só oportunidade para a discussão de todos os 

respectivos resultados, independentemente das categorias nas quais os 

resultados foram apresentados. Procuraremos desta forma evitar eventuais 

repetições na discussão e consequente apresentação de argumentos e 

justificações iguais para resultados oriundos de diferentes análises. 

5.1. Conteúdo e Estrutura Geral do Exercício 

5.1.1. Generalidades da composição do exercício 

As ginastas aumentaram progressivamente o número total de elementos (Nte) 

apresentados nos seus exercícios de competição, de valores médios de 14.55 

elementos no primeiro ciclo para 18.81 elementos no quarto ciclo, 

acompanhando o também progressivo aumento de exigências apresentadas 

pelos diferentes CP (FIG, 1989, 1993, 1997 e 2001) no que respeita às 

dificuldades e ligações necessárias para a obtenção da nota de partida máxima 

de 10.00 pontos.  

Podemos afirmar que as ginastas passaram a executar, em média, mais quatro 

elementos do que no primeiro ciclo e que, se observarmos a evolução do 

número de elementos repetidos executados (Ner) que evoluíram, em média, de 

3.50 para 5.19, apenas dois desses quatro elementos poderão ter sido 

contabilizados para acrescentar as respectivas notas de partida, uma vez que 
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no CP válido para o último ciclo (FIG, 2001) os elementos só poderão ser 

contabilizados um vez.  

É aliás compreensível na medida em que, associada à execução de um 

elemento de elevado coeficiente de dificuldade as ginastas executam ou um 

elemento de base para o preparar ou, em consequência da sua execução, têm 

necessariamente que repetir elementos de ligação para voltar à posição ideal 

para continuar o seu exercício. É exemplo disso a execução de um elemento 

volante, após o qual, quase que invariavelmente as ginastas executam uma 

báscula facial para apoio seguida de balanço atrás para apoio invertido.  

Se atendermos a que no primeiro e segundo ciclos era possível a 

contabilização de um único elemento duas vezes, ou seja, era permitida uma 

repetição de cada elemento, compreendemos que o Ner tenha diminuído de 

5.30 no segundo ciclo para 4.42 no terceiro ciclo, em cujo CP (FIG, 1997) a 

repetição já não era contabilizada para a dificuldade do exercício. 

O aumento do Nte por nós encontrado assemelha-se aos valores médios 

obtidos por Carvalho (2004) que, observando um grupo aleatório de ginastas 

em campeonatos do mundo de 1987, 1995 e 2003, verificou uma evolução de 

15.50 para 18.00 elementos executados nas PA. Almeida (2003) também 

verificou a mesma tendência de aumento do Nte, ao observar as 16 

semifinalistas de PA do campeonato do mundo de 2002 (último ciclo), 

constatando uma média de 18.31 elementos, valor muito próximo dos 18.81 

que aqui apresentamos. Já os 12 a 15 elementos apresentados por Gajdos 

(1983) há duas décadas atrás, parecem estar desajustados à realidade actual 

dos exercícios de PA. 

Se observarmos a evolução dos CP ao longo destes 4 ciclos, no que respeita 

às regras específicas para a obtenção de pontos de bonificação, 

compreendemos a necessidade do acréscimo de elementos para a conquista 

do valor máximo de pontos neste factor de cotação, quer através de elementos 

isolados de valor “D” ou superior, quer através de ligações directas de 

elementos de elevado coeficiente de dificuldade. Entendemos assim que o 

aumento verificado no Nte resulta directamente das alterações regulamentares 
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impostas pelos diferentes CP, obrigando as ginastas a executar mais para 

obter o máximo. 

A avaliação do ritmo de execução (Rex) oferecia-nos desde o início alguma 

reserva relativa à sua utilização enquanto indicador objectivo e rigoroso, uma 

vez que elementos diferentes ou elementos iguais executados com técnicas 

diferentes, executados por diferentes ginastas com morfologias distintas 

poderiam dar origem a interpretações erradas ou sem qualquer interesse. Na 

verdade, o resultado encontrado e que reflecte a ausência de diferenças 

significativas apenas serve de suporte ao aumento verificado na duração total 

do exercício (Dtex), ou seja, uma vez que o ritmo se manteve e o número de 

elementos aumentou, a duração do exercício também cresceu 

significativamente. 

Quanto ao número de contactos dos pés com os banzos, que apresentou um 

aumento significativo, parece-nos que irá regredir dada a penalização prevista 

no actual CP para esta situação, caso não haja execução de um elemento 

codificado, ou seja, o habitual apoio dos pés no Bi para saltar para o Bs será 

penalizado, excepto quando tal contacto faça parte da técnica do elemento 

apresentado. 

O número de mudanças de direcção (Nmd) está obrigatoriamente relacionado 

com a execução de rotações no eixo longitudinal, facto comprovado pelas 

correlações positivas observadas entre o Nmd e o número de rotações e 

elementos com rotação no eixo longitudinal (Nrlap e Nerlap). A instabilidade 

das variações dos valores encontrados para esta variável, com diminuições e 

aumentos, e verificado que apenas na mudança do segundo para o terceiro 

ciclo existiu um aumento significativo, oferece-nos alguma dificuldade na sua 

interpretação. 

Apenas conseguimos identificar que igual aumento significativo aconteceu 

relativamente ao número de elementos com rotação longitudinal em contacto 

com os banzos (Nerlap), conforme Quadro 64, igualmente entre o segundo e 

terceiro ciclo. Este dado, associado à redução do número de elementos com 

rotação longitudinal em fase aérea (Nerlfa), permite-nos concluir que na 
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mudança do segundo para o terceiro ciclo, e apenas nessa mudança, o 

aumento do Nmd teve origem na execução de elementos executados em 

contacto com os banzos e não de elementos de voo. 

Em suma, o volume dos exercícios, consubstanciado no número de elementos 

executados, evoluiu significativamente em função das exigências dos CP, 

caracterizando-se o volume de um exercício actual com uma média de 19 ± 2 

elementos. Dada a evolução constatada e a actual fórmula para a obtenção do 

valor de dificuldade, estes valores tendem a aumentar.  

5.1.2. Tipo de gigantes e pegas  

A evolução dos diversos tipos de gigantes ao longo dos quatro ciclos 

estudados mereceu-nos peculiar atenção no que respeita ao volume de 

gigantes cubitais e elementos em pega cubital apresentados. Tendo sido uma 

das grandes modificações anunciadas neste aparelho, interessou-nos constatar 

a veracidade de tais suspeitas. De facto, do segundo para o terceiro ciclo e só 

aí, houve um aumento significativo do número de gigantes cubitais (Ngc) e 

consequentemente do número de elementos em pega cubital (Nepc), valores 

que se mantiveram ou até desceram na passagem para o quarto ciclo.  

Tendo em conta que nestas variáveis se incluem os respectivos tipos de 

gigante executados com ou sem rotação e com ou sem voo, verificamos 

alguma correspondência com os valores encontrados por Carvalho (2004) na 

observação dos CM 1995 e 2003, anos que se inserem respectivamente no 

nosso segundo e quarto ciclos. Salvaguardando o facto de que comparamos 

valores de uma única competição por ciclo com outros de um conjunto de três 

competições por ciclo, os nossos resultados confirmam as tendências de 

diminuição no Ngf e Ngd e do aumento no Ngc constatados pela autora 

(Carvalho, 2004). 

De acordo com os relatórios elaborados pelo comité técnico da FIG (1994, 

1997b, 1999, 2000, 2001a, 2003 e 2004) após as grandes competições, o 

número de ginastas a utilizar os gigantes cubitais com ou sem rotação no eixo 
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longitudinal foi aumentando percentualmente, de 13.80% em 1996, 23.30% em 

1997, 32.10% em 1999, chegando a valores de 49.00% das participantes nos 

JO de 2000 (competição do terceiro ciclo no nosso estudo). Nos relatórios 

relativos às competições de 2001 e 2003, apenas encontramos referências a 

este tipo de elementos com a descrição de “muitas ginastas apresentaram…”, 

até ao último, relativo aos JO de 2004 no qual já não fazem qualquer referência 

aos gigantes ou elementos em pega cubital.  

Se enquadrarmos estas datas nos ciclos por nós considerados, verificamos um 

coincidente aumento brusco na passagem do segundo para o terceiro ciclo, 

com as necessárias reservas para o facto de estarmos a comparar 

percentagens do total de participantes com médias das oito finalistas. Ainda 

assim, realçamos o facto de que, quando encontramos um ligeiro decréscimo 

no último ciclo, os relatórios passaram a não quantificar esta variável. 

Na verdade, embora se verifique a tendência, aliás alimentada pelas 

orientações do último CP (FIG, 2006) que obriga à apresentação de mais de 

uma pega, confirmado também pela correlação positiva observada entre o Ngc 

e Nepc e o número de pegas utilizadas (Npg), não deixa de ser curioso o facto 

de as campeãs olímpicas nas últimas três olimpíadas não executarem qualquer 

gigante cubital ou elemento em pega cubital. 

Por outro lado, a correlação positiva observada entre o Ngc e Nepc com a 

dificuldade real do exercício (Drex) não é observada quando analisado 

exclusivamente o quarto ciclo. Dado que o Ngc e o Nepc não diminuíram 

significativamente no último ciclo, estes resultados exprimem apenas uma 

menor importância deste tipo de elementos para o valor de dificuldade 

apresentado pelas atletas mais recentes, ou seja, o aumento da Drex no último 

ciclo deveu-se à integração de outro tipo de elementos no exercício. No entanto 

a correlação positiva entre o Ngc e a dificuldade dos elementos executados no 

banzo superior (Debs), mantem-se em ambas as análises. 

As correlações positivas verificadas entre o Ngc/Nepc e o número de 

elementos no Bs em posição frontal ao Bi (Nebsfbi) sugerem uma forte 
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dependência deste tipo de posição de trabalho para a execução destes 

elementos.  

Através das correlações de algumas variáveis desta categoria observamos 

uma interessante associação positiva entre o número de gigantes faciais e o 

número de elementos com rotação longitudinal em fase aérea (Nerlfa). Por 

outro lado, detectamos uma associação negativa entre esta última variável e o 

Ngc, sugerindo que as ginastas que mais fazem apelo aos gigantes cubitais 

apresentam em menor quantidade os elementos com rotação longitudinal em 

fase aérea. Em compensação, as correlações positivas entre o Ngc/Nepc e o 

número de elementos com rotação longitudinal em contacto com os banzos 

(Nerlap), sugerem uma maior afinidade das ginastas que usam gigantes 

cubitais com a execução de rotações longitudinais em apoio. 

Salientamos ainda a referência de Sands et al. (2003) relativa à execução de 

gigantes e elementos em pega cubital que, dadas as elevadas forças e 

pressões a que a estrutura do ombro é submetida, carecem de ser mais 

estudadas para determinar a sua segurança, em termos de danos para a 

integridade física das ginastas, assim como sobre as idades apropriadas para a 

sua utilização. 

Concluindo esta discussão, realçamos os dados relativos ao volume de 

gigantes cubitais e elementos em pega cubital, os quais evoluíram até ao 

terceiro ciclo e mantiveram-se assim até à actualidade. Embora o respectivo 

volume não tenha diminuído, perdeu importância para a dificuldade real do 

exercício e pela observação de muitas ginastas de elite, a sua execução não 

parece determinante para o sucesso de um exercício de competição actual. 

5.1.3. Elementos volantes 

Os resultados obtidos neste grupo de análise demonstram-nos, em primeiro 

lugar, que nos últimos 16 anos não houve alteração significativa na quantidade 

de elementos volantes apresentados pelas ginastas de elite mundial nos seus 

exercícios de competição.  
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A comparação entre os valores apresentados pela FIG (1994, 1997b, 1999, 

2000, 2001a, 2003 e 2004), relativos aos dados de todas as ginastas 

participantes em competições incluídas nos três últimos ciclos por nós 

estudados, com aqueles que apresentamos relativamente à nossa amostra de 

finalistas em muitas das mesmas competições, mostra-nos comportamentos 

muito diferentes no que a este tipo de elementos diz respeito.  

A primeira grande constatação prende-se com o facto de que nenhuma finalista 

executa mais que três elementos volantes e, aquelas que executam essa 

quantidade (entre 12.50% no terceiro e quarto ciclo e 21.74% no segundo ciclo) 

são minoria face às restantes, que apresentam somente dois e até um 

elemento volante no seu exercício.  

Se nos concentrarmos somente no último ciclo e com base nos relatórios do 

comité técnico da FIG (2001a, 2003 e 2004), que analisa a totalidade das 

ginastas participantes nas respectivas competições, verificamos grandes 

diferenças entre a totalidade das ginastas e as finalistas, a saber: 8.50% da 

totalidade vs. 50.00% das finalistas apresentaram apenas um elemento 

volante, 22.00% vs. 37.50% apresentaram 2, 35.80% vs. 12.50% executaram 3 

vezes este tipo de elemento e, surpreendentemente, 24.40% do total de 

ginastas vs. 0.00% das finalistas executaram quatro elementos volantes nos 

seus exercícios, chegando mesmo a haver 3.90% da totalidade das atletas que 

o realizaram cinco vezes. 

Este comportamento antagónico entre as finalistas e a totalidade das ginastas 

sugere-nos que, enquanto muitos técnicos acreditam nos benefícios de um 

grande volume de elementos volantes, aqueles cujas ginastas atingem as finais 

e até as medalhas não arriscam tanto ou simplesmente não dominam tantos 

elementos volantes diferentes, contrariando as ideias e tendências defendidas 

por diversos autores (Arkaev e Suchilin, 2004; Smolevsky e Gaverdovsky, 

1996; Touricheva, 1986). 

Na verdade há ginastas que seguem a tendência do aumento do número de 

elementos volantes mas não vêm nesse facto a recompensa de um melhor 

resultado. No entanto, as campeãs olímpicas deste aparelho nas últimas quatro 
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edições dos jogos executaram apenas um ou dois elementos volantes nos seus 

exercícios.  

Encaramos a situação acima retratada como o reflexo de algumas 

incongruências promovidas pelo próprio CP, que levou, aliás, a uma das 

grandes polémicas na pontuação da final de BF nos JO de Atenas em 2004.  

Por um lado, para promover a componente espectacular da modalidade e por 

reconhecer a dificuldade deste tipo de elementos, o CP incentiva a sua 

execução atribuindo o coeficiente de dificuldade “D” ou superior à grande 

maioria, obrigando mesmo à sua execução pelo menos uma vez ou bonificando 

as notas das ginastas de forma especial na ligação destes elementos entre si 

ou dos mesmos com outros igualmente complexos.  

Por outro lado, o conjunto de incentivos acima descritos não parecem superar 

as desvantagens advindas da sua inclusão, mesmo na ausência de faltas 

graves, dado que associado à execução de mais elementos volantes nos seus 

exercícios, as ginastas são penalizadas directamente por pequenas 

incorrecções existentes no próprio elemento e acabam por ver o seu exercício 

mais vezes interrompido, logo menos dinâmico, pela necessidade de execução 

de um ou dois elementos de ligação para voltar à posição inicial. 

Relativamente à distribuição dos elementos volantes pelo exercício dividido em 

duas metades (Nev1ª e Nev2ª) e visto que as atletas da nossa amostra 

executam-nos maioritariamente entre 1 e 2 vezes, algumas 3 vezes, 

verificamos que, havendo predominância do Nev1ª sobre o Nev2ª, as ginastas 

que o executam uma vez fazem-no na primeira metade do seu exercício, as 

que o apresentam duas vezes, um em cada metade e aquelas que se atrevem 

a mostrá-lo três vezes fazem-no em maioria na primeira metade do exercício.  

Não nos parece haver aqui um grande desequilíbrio que nos permita concluir 

um aproveitamento por parte das atletas, executando elementos deste tipo em 

momentos de maior disponibilidade energética, logo de menor cansaço, 

excepto as correlações estudadas que demonstram uma associação positiva 

entre o número de elementos volantes em posição alongada do corpo, de 
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maior dificuldade, com o Nev1ª e dos mesmos elementos em posição fechada 

com o Nev2ª. 

Curiosamente a única variável onde encontramos diferenças significativas na 

evolução dos seus valores médios foi no número de elementos de preparação 

para elementos volantes (Nepev), e achamos curioso não só pela dimensão 

dos seus valores mas também pela sua completa extinção, uma vez que não 

registamos qualquer elemento deste tipo no quarto ciclo.  

De acordo com Witten e Witten (1991) e Arampatzis e Bruggemann (1999), a 

execução de elementos de voo, na BF ou nas PA, pressupõe a sua preparação 

através de elementos capazes de gerar a necessária energia mecânica que 

confere a estes elementos a amplitude desejada. A realidade reflectida pelos 

resultados apresentados neste trabalho demonstra que as atletas de GAF não 

aproveitam os gigantes para realizar os seus elementos volantes. 

Arampatzis e Bruggemann (2001) estudaram os processos da energia 

mecânica durante o gigante que precede o elemento volante “Tkachev” (Figura 

17) nas PA e na BF e verificaram mais semelhanças entre o gigante do 

“Tkachev” nas PA com aquele que é executado pelos homens na BF, quando 

executam “Tkachev-Tkachev”, referindo-se ao balanço do segundo destes dois 

elementos ligados, portanto sem qualquer preparação. Os autores 

encontraram perdas de energia em algumas fases do gigante nas PA e 

remetem para futuros estudos a forma de incrementar os ganhos energéticos 

necessários para maiores amplitudes neste tipo de elementos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – “Tkachev” (FIG, 1997a). 



Discussão dos Resultados 

 

 

164 

Se através da técnica actualmente utilizada não se verificam significativos 

ganhos de energia através do gigante facial prévio a um elemento volante, 

compreendemos os resultados obtidos, ou seja, a desnecessária execução de 

elementos prévios aos elementos volantes. 

Podemos ainda interpretar esta ausência de elementos preparatórios de 

elementos volantes como um incremento da complexidade dos exercícios 

observados, se considerarmos uma das direcções apontadas por Arkaev e 

Suchilin (2004) para o desenvolvimento da complexidade estrutural dos 

movimentos executados em apoio, a execução de elementos complexos sem 

aceleração prévia.  

Voltaremos a esta discussão na sequência da análise seguinte, relativa à 

estagnação do número de ligações directas entre elementos volantes, uma vez 

que as razões que pensamos justificar esses resultados coincidem com os 

fundamentos que parecem suportar os comportamentos aqui referidos 

relativamente ao Nepev. 

A reduzida apresentação de ligações de 2 e 3 elementos volantes (Nc2ev e 

Nc3ev) parece contrariar todas as expectativas, dado que os valores por nós 

encontrados indicam que essa não é uma tendência de evolução da carga 

neste aparelho, pelo menos entre as melhores atletas do mundo. Acresce o 

facto de que, para o nosso estudo, consideramos como elemento volante o 

gigante facial saltado com rotação longitudinal de 360º, o qual deixou de 

pertencer a esta categoria para a FIG a partir de 1997 e que, esse elemento fez 

parte de todas as ligações encontradas na nossa amostra. 

Este facto contradiz as ideias defendidas por diversos autores (Arkaev e 

Suchilin, 2004; Smolevsky e Gaverdovsky, 1996; FIG, 1997b) quando 

apresentam como tendências para este aparelho a execução de séries de três 

ou mais elementos volantes.  

As ideias acima mencionadas de alguns autores fundamentam-se na tendência 

de aproximação geral e especial nas PA das técnicas e elementos de GAF aos 

de GAM, modalidade na qual a grande quantidade e complexidade dos 

elementos volantes, assim como as ligações directas entre si, parece ser já 



Discussão dos Resultados 

 

 

165 

uma realidade. No entanto, os resultados que aqui demonstramos parecem 

realçar as diferenças que advêm das características próprias dos aparelhos e 

mesmo da constituição morfológica das mulheres. 

A anunciada aproximação das técnicas utilizadas pela GAF nas PA 

relativamente à BF da GAM (Arkaev e Suchilin, 2004; Carvalho, 2004; Sands et 

al., 2003; FIG, 1997b e 1994; Smolevsky e Gaverdovsky, 1996; Witten e 

Witten, 1991; Cimnaghi e Marzolla, 1988; Schembri, 1983), parece não 

acontecer no que a esta matéria diz respeito, quer pela ainda menor amplitude 

destes elementos quando executados pelas ginastas nas PA relativamente aos 

que os atletas de GAM apresentam na BF (Smolevsky e Gaverdovsky, 1996), 

ou então, conforme refere Carvalho (2004), pela exclusividade de elementos 

volantes de uma e de outra modalidade como sejam o “Khorkina” (Figura 18) 

para a GAF e o “Kovacs” (Figura 19) para a GAM.  

 

 

  

 

 

 

    Figura 18 – “Khorkina” (FIG, 1997a).     Figura 19 – “Kovacs” (FIG, 1997a). 

Por um lado, Krug et al. (1997) justificam as diferenças encontradas na técnica 

de gigantes entre homens e mulheres, antes de difíceis elementos volantes, 

pelas diferenças na construção dos aparelhos, referidas também por Arkaev e 

Suchlin (2004). Os autores fundamentam através de resultados de estudos nos 

quais as forças aplicadas no aparelho, aquando da realização dos referidos 

gigantes, os quais revelam valores relativos às forças absorvidas pela BF de 

magnitudes entre 6 e 7 vezes o peso do corpo, contra 4 a 5 vezes o mesmo 

valor observados nas PA. 
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Por outro lado, Krug et al. (1997) atribuem às mulheres uma menor efectividade 

na utilização das capacidades elásticas dos aparelhos, quando comparadas 

com os homens, provavelmente devido a características morfológicas como o 

peso do seu corpo. Segundo Arampatzis e Bruggemann (1999), o incremento 

de energia devido à relação entre o corpo do atleta e a capacidade elástica do 

banzo só foi detectado na utilização da técnica “acelerada” dos gigantes faciais, 

a qual é menos utilizada pelas ginastas nas PA (Hiley e Yeadon, 2005). 

Outros estudos e argumentos contribuem para uma acentuada diferença entre 

os elementos executados pelos homens na BF e os mesmos elementos 

executados pelas mulheres nas PA. São exemplo disso a utilização 

preferencial da técnica “tradicional” dos gigantes faciais por parte das atletas 

femininas (Hiley e Yeadon, 2005), capaz de produzir menor momento angular 

ao largar a barra (Arampatzis e Bruggemann, 1999) logo, menos energia. 

Smolevsky e Gaverdovsky (1996) confirmam valores sempre inferiores nas 

velocidades dos elementos e amplitudes dos voos das mulheres relativamente 

aos homens. Os autores referem velocidades do centro de gravidade dos 

homens na ordem dos 8.00-9.00 m/seg e inferiores cerca de 15.00% a 17.00% 

nas mulheres ou uma duração dos voos das ginastas nas PA cerca de 0.15 a 

0.25 segundos inferior à dos ginastas na BF, as quais raras vezes superam o 

tempo de 1.00 segundos de voo. 

Estas diferenças, indiciam uma menor capacidade das mulheres para a criação 

de energia suficiente para a execução de elementos volantes com a máxima e 

desejável amplitude, demonstrando a incapacidade de os executarem com a 

menor perda de pontos possível, assim como de os combinar em ligações 

directas. 

A própria posição do corpo assumida pelas ginastas, preferencialmente 

fechada, denota a menor amplitude referida, pelo que se torna desnecessária a 

execução de elementos prévios, nomeadamente para a aquisição das grandes 

velocidades necessárias para realizar elementos volantes com o corpo em 

posição alongada. 
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Através das várias correlações observadas pudemos perceber que, nas raras 

apresentações de uma combinação directa de 2 elementos volantes, as atletas 

utilizam preferencialmente os elementos volantes executados de costas para o 

aparelho sendo que a sua execução está também associada à rara execução 

de elementos volantes em posição alongada do corpo. 

O coeficiente de dificuldade dos elementos volantes também não revelou 

qualquer evolução significativa, nem na sua apreciação total, nem pela análise 

do seu valor relativo, ou seja, em função do número de elementos volantes 

executados. Assim, as ginastas de elite têm mantido o nível da dificuldade dos 

elementos volantes que apresentam nos seus exercícios, que correspondem a 

elementos de valor “D”. A ausência de correlação sinificativa entre o Nev e a 

dificuldade real do exercício (Drex) confirma todas as análises até aqui 

efectuadas relativamente a esta variável. 

A favor da sua evolução encontramos a actual regra para atribuição de 

bonificação de 0.20 pontos pela execução de ligações especiais (FIG, 2006), 

segundo a qual uma das formas das ginastas os auferirem é exactamente 

através deste tipo de combinação, como se constata pela correlação positiva 

entre Nc2ev e Nlig02, observada na análise global dos quatro ciclos estudados. 

A FIG confirma este objectivo quando, através do seu programa de 

desenvolvimento “Age Group” (FIG, 1997a), recomenda não só a 

aprendizagem e execução de elementos volantes de dificuldade “E”, assim 

como a combinação directa de 2, 3 ou mais elementos volantes. Como 

demonstramos, a realidade das mais qualificadas prestações nas PA 

contrariam tal orientação, ou seja, a realidade das melhores ginastas mundiais 

sugere que não é rentável o aumento da dificuldade dos exercícios através da 

inclusão de elementos volantes mais valiosos ou de ligações directas entre 

eles. 

Sintetizando, os indicadores relativos aos elementos volantes não evoluíram, 

nem em volume nem em dificuldade, mantendo-se a referência de um ou dois 

elementos de valor “D”. Aspectos relacionados com a estrutura do aparelho, da 
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morfologia das mulheres e do próprio CP parecem condicionar a apresentação 

de mais elementos volantes, mais amplos e ligados entre si. 

5.1.4. Organização dos elementos pelos dois banzos 

5.1.4.1. Elementos no banzo superior e inferior 

A acompanhar o já discutido aumento do Nte, encontramos consequentes 

aumentos nos valores médios do número de elementos executados no Bi 

(Nebi) e Bs (Nebs). Embora sem significado estatístico, o aumento do Nebi de 

3.10 para 4.06 e o significativo aumento do Nebs de 11.45 para 14.75 

permitem-nos afirmar que ao aumentar 4 elementos por exercício, as ginastas 

passaram a apresentar, em média, mais um elemento no Bi e mais três 

elementos no Bs. 

Esta assimetria relativa aos elementos executados num e noutro banzo, 

significando sensivelmente que 21.00% do total de elementos são executados 

no Bi e 79.00% no Bs, não nos surpreende na medida em que a própria 

estrutura do aparelho faz com que seja no Bs que as atletas possam 

apresentar mais elementos, elementos mais amplos, elementos volantes, etc.  

As tranformações que o aparelho sofreu, especificamente a distância entre os 

banzos e o seu arredondamento, favoreceram especialmente a execução de 

mais e melhores elementos no Bs (Sands et al., 2003), facto que vai de 

encontro às opiniões e tendências abordadas por Touricheva (1986) e Dimova 

e Dobreva (1986). 

Estes valores, que exprimem a tendência de cada vez maior utilização do Bs, 

explicam também as metodologias utilizadas para a aprendizagem geral nas 

PA pela grande maioria dos treinadores, quando fazem uso de uma só barra 

para o ensino da quase totalidade das técnicas executadas neste aparelho. 

Digamos que é, em grande parte do treino, como se de uma BF se tratasse. 

Verificamos ainda que, à semelhança da relação percentual constante 

encontrada relativamente à quantidade de elementos executados num e noutro 
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banzo, o valor percentual da dificuldade do Bi relativamente ao total foi sempre 

constante, embora um pouco inferior, representando reduzidos valores entre 

16.00% e 18.00% nos quatro ciclos, ou seja, as atletas aproveitam 

prioritariamente o Bs para exibir os elementos de maior dificuldade.  

As correlações positivas observadas entre o Nebs e o número de elementos de 

coeficiente de dificuldade “D” e superior (Nedef), assim como entre o Nebs e o 

número de rotações e elementos com rotação longitudinal em contacto com os 

banzos (Nrlap e Nerlap) reforçam a afirmação anterior. 

Algumas das razões que pensamos justificar tais proporções, encontram-se na 

já discutida aproximação da GAF à GAM, a qual acontece através da nítida 

transferência de elementos que não se executavam antes nas PA e agora 

executam, bem como através da alteração das técnicas que as ginastas 

utilizavam para a execução de determinados elementos.  

Segundo Sands et al. (2003) e Witten e Witten (1991), esta última razão, 

directamente relacionada com alterações efectuadas às características do 

aparelho, determina a necessidade de actualização de vários estudos feitos 

relativos a aspectos biomecânicos de algumas técnicas utilizadas nas PA. 

5.1.4.2. Mudanças de Banzo 

A estrutura dos exercícios também não se alterou muito no que respeita às 

mudanças de banzo, sendo que a regra é a execução de duas passagens do Bi 

para o Bs (Pbibs) e uma passagem do Bs para o Bi (Pbsbi), o que acontece 

quando a ginasta entra no Bi e passa para o Bs, volta para o Bi por imposição 

do CP e regressa para executar a saída do Bs.  

Poucas vezes encontramos ginastas que apresentam apenas uma passagem 

de cada, quando entram no Bs, outras que executam duas de cada e algumas 

que mostram uma relação de três Pbibs para duas Pbsbi, normalmente 

ginastas que utilizam as próprias passagens para a obtenção de pontos de 

bonificação pelo valor do elemento ou da ligação que apresentam. Note-se que 

apenas encontramos a situação de ginastas a executar uma de cada tipo de 
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passagem no primeiro e último ciclos, na medida em que eram obrigatórias três 

mudanças de banzo nos dois ciclos intermédios (FIG, 1993, 1997). 

Tendo retirado a exigência de um mínimo de três mudanças de banzo no CP 

de 2001, a FIG manteve o incentivo ao uso de mais mudanças de banzo ao 

atribuir pontos de bonificação excepcionais para elementos com voo. Um 

elemento de coeficiente de dificuldade “C” que esteja combinado directamente 

com outro “D”, recebe 0.10 ponto de bonificação se o “C” possuir voo ou 

rotação no eixo longitudinal. Isto numa altura em que apenas combinações 

directas de elementos “D” com outro de igual coeficiente de dificuldade ou 

superior tinham direito a bonificação. Qualquer mudança de banzo com 

coeficiente de dificuldade a partir de “C”, porque tem sempre voo, desde que 

ligada a um elemento “D” passou a ser bonificada, pelo que as ginastas 

aproveitaram bem a benesse.  

A própria FIG (2003) confirmou o aproveitamento dessa regra por parte de 

cerca de 1/3 das ginastas participantes no campeonato do mundo de 2003, 

combinando directamente uma Pbsbi de valor “D” com uma Pbibs de valor “C”, 

combinação através da qual as atletas ganharam 0.10 pontos pelo elemento 

“D” mais 0.10 pontos pela ligação. Como resposta, a FIG (2006) não só baixou 

de “C” para “B” a referida Pbibs como limitou acentuadamente as 

possibilidades das ginastas auferirem pontos de bonificação através de 

ligações com elementos de coeficiente de dificuldade “C”. 

O que acabamos de descrever acima ilustra bem uma das facetas da 

interacção existente entre o CP e as ginastas com os respectivos treinadores. 

O CP, enquanto instrumento regulador e orientador do desenvolvimento da 

modalidade, estabelece regras que irão ser aproveitadas, ou não, pelos 

treinadores na construção dos exercícios das suas ginastas. Por sua vez, o 

nível das respostas que os exercícios ou elementos vão dando às orientações 

existentes provocam alterações a essas mesmas regras. Neste caso temos 

uma regra que fomentava a execução de elementos em voo em troca de 

pontos de bonificação, que foi aproveitada por tantas ginastas que se deduziu 

fácil, logo, há que dificultar mais. 
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Ao contrário do volume de mudanças de banzo observado, a dificuldade das 

mesmas evoluiu gradualmente e significativamente entre o primeiro e último 

ciclo. Ambas aumentaram os seus valores médios entre 0.21 e 0.23 pontos no 

primeiro ciclo e 0.39 e 0.43 pontos no quarto ciclo, significando que a maioria 

das ginastas, que executam hoje 2 Pbibs e 1 Pbsbi, passaram de dificuldades 

médias de “B” para “D” nas Pbsbi e de “2A ou 1B+0A” para “2 B ou 1C+1A” nas 

Pbibs. 

Para este aumento de dificuldade, parece haver uma forte contribuição do 

aumento verificado de elementos “in bar”, dadas as correlações positivas 

encontradas entre as dificuldades dos dois tipos de mudança de banzo (Dpbibs 

e Dpbsbi) que, principalmente no caso das passagens do Bi para o Bs, 

apresentam níveis consideráveis de associação com o Neinb e Neinba na 

análise global dos ciclos. Se por um lado, no quarto ciclo as referidas 

associações deixam de ser significativas, por outro lado, neste mesmo ciclo o 

Neinbv passa a correlacionar-se de forma elevada com a Dpbibs, corroborando 

a nossa opinião da importância deste tipo de elementos nas mudanças de 

banzo. 

A correlação positiva observada entre a Dpbsbi e o número de elementos no 

Bs facialmente ao Bi (Nebsfbi) sugere que a maioria das mudanças Bs-Bi, pelo 

menos as mais valiosas, se executam de frente para o Bi. 

Já em 1994 que a FIG (1994) manifestava a insatisfação pelo tipo de 

passagens de banzo que as ginastas de elite mundial vinham apresentando, 

muitas delas não possuindo qualquer valor, prometendo severas penalizações 

para a continuidade de tal realidade. Nada tendo feito até então, o mesmo 

comité técnico (FIG, 1997b) continuou a lamentar a grande percentagem de 

elementos “A” ou sem valor (76.00%) e “B” (20.00%) para cumprir este tipo de 

elementos, valores que se repetiram na competição seguinte (FIG, 1999) e 

pouco evoluíram em 2000 (FIG, 2000). Finalmente só na versão do CP (FIG, 

2001) foi introduzida a condição das ginastas apresentarem, no mínimo, uma 

passagem de cada tipo com coeficiente de dificuldade “B”. 
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Em síntese, as mudanças de banzo evoluíram em função das alterações 

regulamentares dos CP. Na generalidade, um exercício actual de PA 

caracteriza-se pela execução de 2 passagens do Bi para o Bs com grande 

utilização de elementos “in bar”, e 1 passagem do Bs para o Bi de coeficiente 

de dificuldade elevado. 

5.1.5. Elementos “in bar” 

As evoluções significativas encontradas na quase totalidade dos indicadores 

desta categoria vão de encontro às expectativas que possuíamos, que 

justificaram a sua observação com o devido pormenor. Importa referir que tais 

expectativas advêm da observação empírica que temos feito dos exercícios 

nos últimos anos, mas também das orientações expressas pela FIG, obrigando 

à inclusão deste tipo de elementos desde 2001, bem como da leitura de 

relatórios do comité técnico da mesma FIG que, após essa data passaram a 

referir essa tendência. 

Pela primeira vez, o CP de 2001 (FIG, 2001) passou a incluir nas exigências 

específicas das PA a obrigatoriedade das ginastas apresentarem no seu 

exercício um elemento do grupo 3,6 ou 7 e com coeficiente de dificuldade de, 

no mínimo “C”. Os elementos destes grupos são precisamente aqueles aos 

quais chamamos no nosso trabalho de elementos “in bar”. Acontece que foi 

justamente na passagem do terceiro para o quarto ciclo que encontrámos as 

maiores alterações nestes indicadores, denotando mais uma vez a estreita 

relação entre as orientações implícitas no CP e o desenvolvimento da 

modalidade. 

No relatório apresentado pelo comité técnico da FIG relativo ao campeonato do 

mundo de 2001 (FIG, 2001a), já após a implementação do novo CP, 

encontramos a constatação do que aqui dissemos, ou seja, uma referência ao 

grande incremento na utilização de “stalders”, “endos” e voltas livres, com e 

sem rotações no eixo longitudinal, alegando precisamente o cumprimento da 

nova regra acima referida.  
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Esta tendência é também referida por Almeida (2003) e Carvalho (2004), cujos 

resultados dos seus estudos, embora metodologicamente diferentes do nosso, 

lhes permitiram concluir um inequívoco aumento do número de “stalders” e 

“endos”. Dos nossos resultados, em função das correlações averiguadas entre 

o Neinb e as suas variantes, resulta uma preferência pelos Neinba e entre 

estes os “stalders”, dados os elevados níveis de associação positiva que 

apurámos. 

Relativamente à evolução do valor de dificuldade que este tipo de elementos 

representa, verificamos que as ginastas passaram, principalmente na transição 

do terceiro para o quarto ciclo, a executar muito mais do que um único 

elemento “in bar” de valor “C” exigido pelo CP. A média de 1.06 pontos de 

dificuldade apresentada com elementos “in bar” no quarto ciclo, excede 

largamente a referida exigência regulamentar, pelo que acreditamos tratar-se 

de um aproveitamento da aprendizagem de uma ou outra técnica base destes 

elementos para a exploração de outros seus derivados, com o intuito de 

incrementar o valor de dificuldade do exercício.  

Este último raciocínio é confirmado pela FIG (2001a) ao verificar que o 

aumento do número de elementos “in bar” desenvolveu novas e interessantes 

combinações de elevado valor (“D”+”D” e superiores). Neste sentido, também 

consideramos expressivas as correlações positivas verificadas entre da 

dificuldade real do exercício (Drex) e o Neinb, Neinba e Neinbv, ainda que 

tenham perdido significado no último ciclo. 

Compreendemos melhor ainda se associarmos os resultados que 

apresentamos relativamente ao número de elementos “in bar” com rotação 

longitudinal (Neinbrl) no Quadro 64, cujos valores subiram de 0.35 no primeiro 

ciclo para 1.56 no último, ou ainda à semelhante evolução no número total de 

ligações (Ntlig) no Quadro 45, que aumentou de 0.40 para 2.00 entre o primeiro 

e o último ciclo.  

As correlações observadas entre o número de elementos “in bar” com rotação 

longitudinal (Neinbrl) com os diversos tipos de elemento “in bar”, permitem-nos 

afirmar que, apesar de associações verificadas com o Neinbf e Nendos, é 
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através dos “stalders” e voltas livres que as ginastas mais aproveitam as 

benesses das rotações nestes elementos para aumento da dificuldade geral do 

exercício. Outras correlações estudadas também fortalecem este resultado, na 

medida em que se verificam associações positivas entre o Neinb e 

principalmente o Neinba e Neinbv com as variáveis Nedef, Ntlig e Nlig01. 

Em nossa opinião, relativamente aos elementos “in bar”, houve um claro e 

talvez abusivo aproveitamento da utilização de elementos que, sendo 

diferentes à luz do CP, têm origem numa única técnica de execução. Por 

exemplo, um “stalder” ou um “endo” cuja execução simples é um elemento com 

uma técnica específica, pode dar origem a vários elementos, mantendo a 

mesma técnica de execução e acrescentando 180º, 360º ou 540º de rotação no 

eixo longitudinal ou ainda executando com os membros inferiores unidos, entre 

os membro superiores. Segundo Liang e Tian (2003), esta progressão 

corresponde à evolução natural dos elementos ao longo dos anos, assim como 

para Arkaev e Suchilin (2004), o acréscimo de rotações longitudinais aos 

elementos corresponde ao crescimento paramétrico da complexidade dos 

elementos em GA. 

Parece-nos haver nesta situação alguma incoerência nas regras e orientações 

estabelecidas pelo actual CP (FIG, 2006) que importa explicar. Por um lado, 

não permite a repetição de elementos, pelo menos para contabilizar no factor 

de cotação da dificuldade do exercício, o que denota a necessidade das atletas 

dominarem e consequentemente apresentarem elementos mais diversificados 

nos seus exercícios.  

Por outro lado permite-lhes apresentar a quantidade desejada de elementos do 

mesmo grupo de estrutura, facultando a possibilidade de domínio de um menor 

número de técnicas por parte das ginastas.  

O comité técnico masculino da FIG, tendo-se deparado precisamente com este 

problema no ciclo anterior, resolveu esta situação com o actual CP de GAM 

(FIG, 2006a) limitando ao máximo de 4 elementos do mesmo grupo de 

estrutura e, no caso específico dos elementos “in bar”, passou a considerar 

igual um elemento executado com os membros unidos ou afastados. A razão 
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para tais mudanças prende-se exactamente com aquilo que começamos a 

assistir actualmente na GAF, os exercícios eram compostos por tantos 

elementos “in bar”, e portanto parecidos, que se tornaram monótonos. 

O aumento significativo do número de elementos “in bar” com voo (Neinbv) 

relaciona-se essencialmente com as passagens do Bi para o Bs que, nos três 

primeiros ciclos em análise, eram efectuadas muitas vezes sem a execução de 

qualquer elemento codificado, uma vez que os respectivos CP (FIG, 1989, 

1993 e 1997) não o exigiam. A partir do último CP (FIG, 2001) as ginastas 

passaram a estar obrigadas a uma passagem de cada tipo, com um coeficiente 

de dificuldade mínimo “B”. Assim, dado que a maioria dos elementos que 

permitem a passagem do Bi para o Bs são elementos “in bar”, justifica-se a 

verificada evolução. As já referidas correlações verificadas entre esse tipo de 

elementos e a dificuldade das mudanças de banzo confirmam esta opinião. 

O resultado relativo às básculas faciais para apoio (Nbicos), que não 

apresentou diferenças significativas, é parcialmente concordante com a ideia 

que expressamos aquando da discussão do Nte e do Ner. Nessa ocasião, 

referindo-nos às básculas, defendemos como natural o aumento do Ner 

associado ao Nte, pela necessidade de execução de elementos de ligação 

após elementos de elevado coeficiente de dificuldade, nomeadamente após 

elementos volantes. Da observação das correlações estudadas com este 

elemento resulta precisamente uma correlação positiva entre o Nbicos e o Nev 

na análise global e, apenas no quarto ciclo, uma elevada associação positiva 

entre o Nbicos e o Ner. Este raciocínio é ainda reforçado pela associação 

positiva entre o Nev e o número de retropulsões (Nrectr), acção motora 

associada ao Nbicos.  

A correlação verificada entre diversos indicadores “in bar” e o Nebi, assim 

como as associações positivas entre o Nebi e o número de aberturas (Nabert) 

e de antepulsões (Nant), acções motoras também associadas aos elementos 

“in bar”, apontam para uma maior utilização do Bi para a execução deste tipo 

de elementos. 
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Em resumo, o aumento do volume de elementos “in bar” aconteceu em sintonia 

com a evolução dos CP, ultrapassando as exigências que os mesmos 

impuseram. A sua execução está fortemente associada ao Bi e às passagens 

do Bi para o Bs, sendo que o seu incremento com rotações longitudinais e 

consequente aumento de valor os tornam altamente apetecíveis. Sendo 

indiscutível a sua importância e propensão de aumento em complexidade, 

apresentamos algumas reservas quanto às tendências de aumento do seu 

volume, devido às possíveis futuras restrições regulamentares, a exemplo da 

GAM. 

5.2. Complexidade do Exercício e Partes 

5.2.1. Coeficiente de dificuldade do exercício e partes 

Tendo verificado um aumento significativo no número total de elementos e 

conhecendo o aumento das exigências impostas pelos CP ao longo destes 

quatro ciclos olímpicos, esperávamos um equivalente aumento na dificuldade 

real do exercício (Drex), assim como em vários dos indicadores seleccionados 

para a análise desta categoria. 

Assim, entre o primeiro e o quarto ciclo, a um aumento médio de cerca de 4 

elementos por exercício correspondeu um aumento significativo de 1.48 pontos 

na respectiva dificuldade, o que equivale por exemplo a um acréscimo de 3 

elementos “D” e um “C”, ou seja, os elementos que as ginastas acrescentaram 

aos exercícios são de elevado coeficiente de dificuldade, na procura de um 

maior número de pontos de bonificação para a obtenção da máxima nota de 

partida possível.  

O referido aumento da Drex poderia também dever-se ao simples mas 

generalizado aumento de uma décima de ponto por cada elemento executado, 

diluindo os 1.48 pontos por 14 ou 15 elementos, teoria na qual não 

acreditamos, primeiro pelos valores que obtivemos para o número de 

elementos “D”, “E” e “F” (Nedef), que subiram de 2.80 para 5.81 entre o 
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primeiro e quarto ciclo, depois pela elevada correlação positiva verificada entre 

o Nedef e a Drex, e ainda porque tal não lhes daria as bonificações 

necessárias à nota de partida desejada.  

Aliás, Carvalho (2004) registou todas as dificuldades executadas pelas ginastas 

da amostra pertecente ao seu estudo, detectando precisamente uma 

diminuição na utilização de elementos de coeficiente de dificuldade “A” e “C” e 

um aumento dos “B”, “D” e “E”. Entre 1987 e 2003 a média de utilização de 

elementos “D” subiu de 2.00 para 4.75 e os elementos “E” de 0.00 para 1.13. 

Almeida (2003) registou um valor idêntico para a utilização de elementos “D” no 

ano de 2002, sendo que para os elementos “E” e “SE” em conjunto se ficou 

pelos 0.76. 

Curiosamente, não é consensual a opinião de diversos autores ligados à 

modalidade relativamente a esta manifesta tendência para um aumento da 

dificuldade dos exercícios. 

A mesma é fortemente criticada por Minusa (2000) e Hofmann (1999), os quais 

atribuem aos últimos CP toda a responsabilidade dessa direcção do 

desenvolvimento da modalidade. Minusa (2000) acusa os CP da década de 90 

de fomentarem exageradamente a dificuldade em detrimento da correcta 

execução dos elementos, assim como da originalidade dos exercícios de 

competição, levando a que nessa época houvesse uma diminuição na 

apresentação de elementos novos. Questiona ainda se a GA continuará a 

gozar da popularidade e espectacularidade que possui se continuar no mesmo 

caminho, o que pensamos poder vir a alterar-se com o elevado peso que o 

actual CP (FIG, 2006) atribui à execução correcta dos elementos.  

Hofmann (1999) acrescenta que a abolição dos exercícios obrigatórios 

promoveu uma rápida e prematura aprendizagem de elevadas dificuldades e 

Kaneko (1986) afirma que o crescimento contínuo da dificuldade pode tornar a 

GA numa competição puramente quantitativa. 

Com opinião diferente, Arkaev e Suchilin (2004) responsabilizam directamente 

os comités técnicos da FIG pela diminuição da apresentação de elementos de 

elevado coeficiente de dificuldade, contrariando os resultados por nós 
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demonstrados. Os autores entendem que, desde a versão do CP de 1997, as 

regras ditaram um privilégio para os elementos e ligações de dificuldade 

coordenativa, desaconselhando a execução de elementos de elevadíssima 

dificuldade atlética, exemplificando com o desaparecimento de saltos como o 

triplo mortal atrás no solo. 

Manifestando também a apologia da liberdade que os ginastas deveriam ter 

para o factor da dificuldade, Radoulov (1986) é de opinião que limitar a 

dificuldade, como acontecia nos CP até 2006, levaria como consequência ao 

fim da criatividade em GA. 

Não fosse o referido aumento significativo do número de elementos de 

dificuldade elevada, poderíamos concordar com Arkaev e Suchilin (2004) pela 

observação dos resultados relativos ao número total de ligações especiais 

(Ntlig) que, ao evoluir de 0.40 no primeiro ciclo para 2.00 no quarto ciclo, 

refletem um maior aproveitamento dos pontos de bonificação atribuídos pela 

capacidade coordenativa que a sua execução implica. No entanto, pelas 

correlações apuradas, a associação positiva observada entre a Drex e o Ntlig e 

Nlig01 na análise global dos quatro ciclos, deixa de ser significativa na 

observação do quarto ciclo, denunciando que neste último ciclo o contributo do 

Nedef para a Drex foi mais relevante que o Ntlig e Nlig01, apesar do evidente e 

significativo aumento dos valores médios de todos eles.  

A tendência para um aumento de ligações complexas é para nós evidente, face 

aos resultados demonstrados, e confirma as previsões de diversos autores nas 

últimas duas décadas (Hofmann, 1999; Smolevsky e Gaverdovsky, 1996; 

Touricheva, 1986; Dimova e Dobreva, 1986).  

Ao observar o valor da dificuldade que as ginastas apresentam na primeira e 

segunda metade do seu exercício, foi nossa intenção avaliar até que ponto 

aproveitariam a natural maior disponibilidade energética que possuem nos 

primeiros elementos que executam, para aí concentrar os elementos de maior 

dificuldade.  

À semelhança da distribuição que observamos para os elementos volantes, 

também no cômputo geral dos elementos executados, as ginastas apresentam 
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quase igual valor de dificuldade em ambas as metades do seu exercício, ou 

seja, os exercícios apresentam semelhante coeficiente de dificuldade, do 

princípio ao fim.  

Desta forma, parece haver uma correspondência com as orientações de 

composição dos exercícios inscritas nos CP até 2001 (FIG, 1989, 1993, 1997 e 

2001), nas quais é exigido às ginastas uma distribuição progressiva dos 

elementos. Na medida em que tal recomendação não está incluída no CP (FIG, 

2006), poderá verificar-se no futuro próximo um aproveitamento estratégico no 

sentido da maior concentração dos elementos mais valiosos na primeira parte 

do exercício. 

O valor das entradas, que apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas, não se reflecte em grandes alterações na prática pois trata-se de 

um aumento de 0.12 para 0.16. Na prática estes valores significam que as 

ginastas executam entradas de valor “A” ou “B”, sendo que no primeiro ciclo 

tendiam mais para as de dificuldade “A” e no último ciclo estão igualmente 

divididas entre uma e outra.  

Esta tendência de estagnação no baixo valor das entradas que as ginastas 

apresentam nos seus exercícios fez parte das análises da FIG entre 1997 e 

2000, constatando que em 1997 as entradas de valor “A” predominaram (FIG, 

1997b), o que afirmam reflectir a continuidade de uma tendência do ciclo 

anterior. Em 1999 a respectiva análise (FIG, 1999) aponta para uma 

percentagem de 76.00% da totalidade das ginastas a executar entrada de valor 

“A”, acrescentando que 20.00% usaram elementos de valor “B” e que apenas 

4.00% das ginastas apresentaram entradas de valor “C” ou “D”. No relatório de 

2000 (FIG, 2000) referem que apenas uma ginasta executou uma entrada de 

valor “D” e que o elemento mais utilizado para entrar no aparelho foi “torpedo” 

de pernas unidas (Figura 20), elemento de valor “B”.  

Almeida (2003) e Carvalho (2004) justificam a tendência para a utilização deste 

elemento como um aproveitamento por parte das ginastas para, ao entrar no 

aparelho, cumprir a exigência específica do aparelho que as obriga a uma 

Pbibs de valor no mínimo “B”. Embora haja o cumprimento da referida regra, 
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discordamos quando apresentam esse argumento como único para explicar as 

possíveis intenções das ginastas pois, como referimos, na generalidade as 

ginastas executam 2 Pbibs. 

 

 

 

 

     

 

 

Figura 20 – Entrada de “Torpedo” (FIG, 1997a). 

Aceitando o argumento das autoras como uma das vantagens da sua 

utilização, pensamos ainda que esse elemento, além de possuir valor “B”, é 

uma das formas mais rápidas de, sem grandes gastos energéticos, as ginastas 

se posicionarem no Bs, banzo no qual executam o maior número de elementos 

(no último ciclo 78.40% do total) e no qual aproveitam para obter o maior 

número de valor de dificuldade para o seu exercício (no último ciclo 82.10% do 

total). 

Para terminar a nossa discussão relativa às entradas gostaríamos de referir 

que os resultados por nós obtidos contrariam a tendência apresentada por 

Smolevsky e Gaverdovsky (1996) e ainda manifestar a nossa estranheza pelo 

facto da FIG, apesar de se mostrar interessada pela matéria, pela quantidade 

de vezes que analisou e concluiu sobre a estagnação do coeficiente de 

dificuldade das entradas, nada ter feito para alterar essa realidade. A exemplo 

das restantes matérias que foram sendo alvo de análise sistemática e para as 

quais tratou de regulamentar para as transformar no sentido das suas 

orientações, também aqui poderia perfeitamente influenciar essa tendência, 

obrigando à execução da entrada com um valor mínimo de dificuldade, pelo 

que concluimos que para a FIG esta realidade não constitui um problema de 

desenvolvimento da modalidade. 
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Aceitando a proposta de índice de intensidade apresentada por Hadjiev (1981) 

e Gajdos (1983), através do significativo aumento dos respectivos valores 

médios de 1.20 no primeiro ciclo para 1.39 no último, podemos concluir que 

houve um aumento significativo da intensidade dos exercícios de competição 

em PA. 

Resumindo, a dificuldade dos exercícios aumentou significativamente e, pela 

nova fórmula de contabilização deste factor de cotação, deverá continuar a 

evoluir. A referida evolução deu-se pelo aumento de elementos de elevada 

dificuldade e de ligações entre eles, sendo que as ginastas os distribuem 

equitativamente por todo o exercício. As entradas apresentam e tendem a 

manter um baixo valor de dificuldade. 

5.2.2. Saídas 

Em função dos valores apresentados relativamente às saídas, as mesmas 

basicamente alteraram de valor de dificuldade “C” para “D”. Esta alteração, 

significativa na mudança do primeiro para o segundo ciclo, coincide 

exactamente com a imposição do CP para o segundo ciclo (FIG, 1993) que 

passou a exigir, às finalistas, uma saída com grau de dificuldade “D”. A partir 

daí os valores mantiveram-se constantes, reflectindo única e exclusivamente o 

cumprimento de uma exigência regulamentar, a partir da qual as atletas não 

manifestaram qualquer tendência de evolução, contrariando a opinião de 

conceituados especialistas (Arkaev e Sichilin, 2004; Smolevsky e Gaverdovsky, 

1996; Hadjiev, 1991). 

As recepções das saídas dos aparelhos e respectivos impactos representam 

elevadas cargas mecânicas para o trem inferior dos ginastas, alcançando 

valores entre 6 a 15 vezes o peso do corpo (Arampatzis et al., 2002; McNitt-

Gray, 1999; Brewin e Kerwin, 1999). 

Por essa razão constituem um dos momentos nos quais os ginastas mais se 

lesionam (Arkaev e Suchilin, 2004; Sands et al., 2003, Seegmiller, 2003), pelo 

que podemos interpretar esta estagnação na evolução da dificuldade como 
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uma preferência por diminuir qualquer risco a esse nível. Os referidos dados 

relativos à grande percentagem de lesões ocorridas na execução das saídas 

dos aparelhos são confirmados por diversos estudos (Daly et al., 2001; 

Fellander-Tsai e Wredmark, 2005; Caine et al., 1989; Pettrone e Ricciardelli, 

1987; Hunter e Torgan, 1983).  

Bruggemann (1994) aponta duas razões para a grande importância atribuída às 

saídas na GA, primeiro a obrigação regulamentar de diminuir a velocidade do 

corpo de forma a realizar a recepção ao solo sem qualquer desequilíbrio, 

depois a necessidade de aterrar de forma segura para prevenir as lesões. 

As saídas são também referidas como um dos elementos dos exercícios de 

competição onde podem surgir os maiores erros e deduções (Arkaev e 

Suchilin, 2004; Carrasco, 2004; Sands et al., 2003; McNitt-Gray et al., 2001; 

Takei et al., 1992; Hoof, 1990), tornando-se muitas vezes o factor de decisão 

entre os campeões e os restantes atletas (Carrasco, 2004; Pavlov e Wooton, 

1993). McNitt-Gray (1991) e Takei et al. (1992) acrescentam que a recepção 

das saídas é mais fácil de observar e avaliar do que outras partes do exercício, 

influenciando a impressão final dos juízes. 

Justamente pela importância acima referida, todos os ginastas dedicam sempre 

bastante do seu treino à precisão nas recepções dos saltos ou saídas (Arkaev 

e Suchilin, 2004; Carrasco, 2004; Hoof, 1990), procurando perder o mínimo 

possível neste factor e ponderando muito bem qualquer aumento de dificuldade 

ou complexidade para além do justamente necessário. Carrasco (2004) diz 

mesmo que todos os treinadores deveriam dedicar em cada sessão de treino 

um ou mais exercícios de controlo da recepção, ao longo de toda a carreira de 

um ginasta. 

Dado que os resultados que obtivemos indicam uma manutenção no 

coeficiente de dificuldade das saídas ao nível do estritamente necessário e 

visto que ainda assim as ginastas apresentam uma taxa de sucesso reduzida, 

não acreditamos na tendência de aumento da dificuldade das saídas. 

Da observação do programa de desenvolvimento “Age Group” da FIG (1997a) 

encontramos como recomendação o treino e execução de saídas de 
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dificuldade “E”, o que nos parece desajustado face à realidade aqui 

demonstrada. 

Ainda relacionando o grau de dificuldade das saídas e o número elevado de 

lesões, alguns autores (Russel, 1995; Hunter e Torgan, 1983) sugerem mesmo 

que as mesmas deveriam ser avaliadas pela precisão na finalização e não pelo 

grau de dificuldade, pelo que a solução seria o abaixamento da dificuldade das 

saídas. A esse respeito, Schweizer (1999) recomenda a aplicação de 

deduções, não só por queda ou passos mas também pela utilização de 

técnicas de recepção que aumentam a carga mecânica da mesma. 

Aproveitando o contexto das saídas, passaremos a discutir os resultados 

encontrados para a posição do corpo na saída (Pcs) juntamente com os dados 

obtidos relativamente ao tipo e direcção das rotações neste tipo de elemento 

(Rtls). 

A preferência pela execução de uma saída em posição engrupada do corpo, 

manifesta nos 68.70% das ginastas observadas, embora notória, situa-se um 

pouco abaixo da grande maioria de 81.00% encontrada por Almeida (2003) em 

2002. A referida diferença deve-se ao facto de que, enquanto no nosso estudo 

apenas 16.80 das ginastas finalistas apresentaram saídas com rotação à 

frente, com e sem rotação no eixo longitudinal (todas em posição engrupada), 

Almeida (2003) observou que 31.00% das 16 semi-finalistas em 2002 

executaram este tipo de saídas. 

Retirando aos 68.70% das saídas em posição engrupada os 16.80% de saídas 

executadas com rotação transversal à frente, constatamos que a saída mais 

frequente da nossa amostra (41.90%) foi o duplo mortal atrás engrupado com 

360º de rotação no eixo longitudinal (“Tsukahara”), Figura 21, valor semelhante 

aos 44.00% de ginastas a executar esta saída encontrados por Almeida (2003). 

Dadas as irrelevantes percentagens de ginastas que executaram a sua saída 

na posição encarpada (2.40%) e empranchada com rotação no eixo 

longitudinal (1.20%), concluímos que a segunda saída mais frequente foi o 

duplo mortal atrás empranchado (Figura 22), apresentado por 27.70% das 

ginastas que observámos. 
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Figura 21 – Saída de “Tsukahara” (FIG, 1997a).    Figura 22 – Saída de duplo mortal atrás 
                                                    empranchado (FIG, 1997a). 

 

Analisando primeiro as saídas com rotação transversal atrás, a grande 

diferença de frequências verificadas entre uma saída em posição engrupada 

com rotação no eixo longitudinal (a mais frequente) e uma saída em posição 

empranchada sem rotação no eixo longitudinal (a segunda mais frequente), 

encontramos razões diversas que podem levar à selecção de uma ou de outra 

para as ginastas efectuarem no seu exercício. 

Por um lado, a execução de uma saída de duplo mortal atrás empranchado 

requer um maior momento angular (Hiley e Yeadon, 2003), logo uma maior 

capacidade para o criar através dos gigantes faciais que a antecedem 

(Arampatzis e Bruggemann, 1999). Esta diferença parece condicionar este 

elemento às ginastas que consigam produzir, através de recursos físicos ou 

técnicos, a quantidade necessária de energia mecânica nos gigantes faciais, 

especialmente no final do exercício. Arampatzis e Bruggemann (1999) 

apresentam resultados que demonstram uma perda de energia durante o 

último gigante antes da saída nas PA. 

Segundo Hiley e Yeadon (2005) as ginastas utilizam nas PA prioritariamente a 

técnica “tradicional” dos gigantes para realizar esta saída, que embora produza 

maior momento angular que a técnica “acelerada” (Hiley e Yeadon, 2003), mais 

utilizada pelos atletas masculinos na BF, no entanto apresenta uma menor 

margem de erro (Hiley e Yeadon, 2003b).  
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Já Arampatzis e Bruggemann (1999) referem a técnica “acelerada” como a que 

produz maior momento angular, podendo explicar a razão pela qual na GAM, a 

maior parte das saídas de BF executadas nas competições de nível elevado 

apresentam um duplo mortal atrás empranchado com 360º ou mais de rotação 

no eixo longitudinal (Hiley e Yeadon, 2005b), realidade bem diferente das 

saídas de PA na GAF. 

Numa análise biomecânica efectuada durante o campeonato do mundo de 

1989, comparando a saída de “Tsukahara” com a de duplo mortal atrás 

empranchado, Bruggemann (1989) constatou alturas e duração de voo 

bastante superiores para as saídas de “Tsukahara”, entre 1.00 e 1.04 

segundos, relativamente às saídas de duplo mortal atrás empranchado, entre 

0.80 e 0.96 segundos. O autor explica as diferenças pelo momento de inércia 

extremamente elevado na posição do corpo empranchado, fazendo apelo muito 

mais à velocidade de rotação que à altura de voo, no caso dos duplos atrás 

empranchados. 

Por outro lado, a saída de “Tsukahara”, embora com igual coeficiente de 

dificuldade (“D”), apresenta-se mais complexa precisamente pela presença de 

rotação nos eixos transversal e longitudinal (Arkaev e Suchilin, 2004; 

Smolevsky e Gaverdovsky, 1996, Pavlov e Wooton, 1993), podendo significar 

também uma maior dificuldade e maior risco para a recepção (McNitt-Gray, 

1999). 

Assim, interpretamos os resultados da preferência destacada para a execução 

do “Tsukahara” como a prioridade atribuída à poupança da componente física 

face à fadiga que apresentam no final do exercício ou à incapacidade de 

produção da quantidade necessária de energia, optando por solicitar mais a 

componente coordenativa. 

Quanto à maioria de saídas com rotação transversal atrás (83.10%) 

relativamente às que observamos com rotação à frente (16.80%), Munkasy et 

al. (1996) confirmam a preferência e avançaram com possíveis razões para o 

facto. Apontam então: a) a maior percentagem de sucesso nas recepções de 

rotações atrás; b) a maior capacidade das ginastas para criar suficiente 
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momento angular nos gigantes faciais relativamente aos dorsais e; c) a melhor 

capacidade dos ginastas para ver o solo por um período mais alargado nas 

rotações atrás.  

Na já referida análise de Bruggemann (1989), a duração do voo na saída de 

duplo mortal à frente engrupado corresponde a 0.60 segundos, valor bastante 

inferior quando comparado com os 1.00-1.04 segundos para os “Tsukaharas” 

ou mesmo com os 0.80-0.96 segundos para os duplos mortais atrás 

empranchados. Estes valores exprimem bem a eventual dificuldade acrescida 

nas recepções destas saídas, face ao reduzido tempo de que as ginastas 

dispõem para as preparar. 

Sands (1984), reconhecendo a opção táctica dos treinadores de não ensinarem 

saídas com rotação transversal à frente para evitar lesões com origem numa 

recepção com os membros inferiores estendidos, explica que no caso das 

saídas de PA tal perigo não existe, devido ao movimento de translação do 

corpo no sentido contrário à rotação. Assim, o autor defende o ensino de 

saídas à frente nas PA desde muito cedo na preparação das jovens ginastas. 

Chamando “cegas” às recepções efectuadas a partir de rotações à frente, pela 

dificuldade que apresentam na visualização do solo antes do contacto com a 

superfície de recepção, Sands et al. (2003) afirmam que este tipo de recepções 

são raras em competições olímpicas, não ultrapassando os 15.00% do total 

das recepções, percentagem muito parecida com os 16.80% por nós 

encontrados. Também McNitt-Gray (1999) atribui grande importância à 

necessidade de visualizar o solo para antecipar e estabilizar as recepções, 

concluindo poder ser uma explicação para as reduzidas taxas de sucesso nas 

recepções de rotações à frente. 

Vários estudos têm sido efectuados com a intenção de avaliar a importância da 

visão na estabilidade e precisão das recepções de elementos acrobáticos 

(Asseman et al., 2005; Santello, 2005; Davlin et al., 2004, 2001; Morenilla et al., 

2002; Hondzinski e Darling, 2001). Embora a generalidade dos estudos 

efectuados refiram a presença da visão como determinante para a preparação 

das recepções, alguns remetem para futuros estudos o esclarecimento sobre 
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pormenores da sua participação nas diferentes fases e condições em que as 

recepções se efectuam. 

Arampatzis e Bruggemann (1999) confirmaram as grandes perdas de energia 

mecânica na fase ascendente do gigante dorsal, momento prévio a uma saída 

com rotação à frente, o que sugere uma menor capacidade para as ginastas 

adquirirem grandes amplitudes em movimentos dependentes dessa energia, 

como é o caso das saídas à frente. Esta razão pode justificar o facto de 

nenhuma ginasta ter executado até hoje um duplo mortal à frente empranchado 

como saída das PA, ou a elevada associação negativa observada entre o 

número de rotações à frente em fase aérea (Nrtffa) e o número de elementos 

volantes em posição alongada do corpo (Nevpac).  

Por outro lado, Prassas et al. (1998) analisaram os dois tipos de gigante em 

PA, atrás e à frente, concluindo que ambos apresentam semelhante velocidade 

horizontal, vertical e velocidade angular. Apenas o raio de rotação é mais 

pequeno no gigante dorsal. 

Côrte-Real et al. (1991) e Gomes (2002), embora tenham observado este 

indicador da carga noutro aparelho (Solo), também encontraram valores 

superiores nos elementos acrobáticos com rotação transversal atrás 

relativamente aos executados à frente, indiciando uma possível generalização 

desta tendência nos restantes aparelhos da GAF. Numa amostra de ginastas 

portugueses de GAM em BF, Ferreira (2005) apurou que dos 31 exercícios 

observados, apenas um apresentou uma saída com rotação transversal à 

frente. 

Finalmente, para a FIG parece não haver qualquer dúvida relativa à maior 

dificuldade de execução de uma saída com rotação à frente, dado o valor que 

lhes atribui quando comparados com equivalente número de rotações e 

posição do corpo, mas em sentido contrário. Enquanto a um duplo mortal atrás 

engrupado é atribuído o coeficiente de dificuldade “B”, o duplo mortal à frente 

engrupado possui valor “D”. No entanto, no programa de desenvolvimento “Age 

Group” (FIG, 1997a) não vemos qualquer distinção entre as rotações atrás e à 

frente. 
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Podemos concentrar o conteúdo da discussão relativa às saídas nos seguintes 

pontos: a) O coeficiente de dificuldade tem-se mantido com valor “D” e não 

tende a evoluir pela incapacidade de produzir energia para saídas mais 

complexas, associado à necessidade de precisão na recepção por razões 

pontuais e salvaguarda da integridade física das ginastas; b) As saídas mais 

frequentes são o “Tsukahara” e o duplo mortal atrás empranchado; c) A 

posição engrupada é mais utilizada e; d) Verifica-se uma predominância de 

saídas com rotação atrás, justificada pela maior precisão da recepção, em 

virtude da capacidade de visualizar o solo. 

5.3. Posições de Trabalho e Acções Motoras 

Dada a inexistência absoluta de dados e bibliografia especializada que refiram 

alguns indicadores que incluímos nesta categoria da nossa observação, a 

mesma apresenta alguma dificuldade relativamente à respectiva discussão.  

5.3.1. Relativamente ao Aparelho 

Partindo do pressuposto que, relativamente ao aparelho, as posições típicas ou 

tradicionais de trabalho nas PA são, ou eram, aquelas nas quais as ginastas 

executam elementos no Bi de frente para o Bs (Nebifbs) ou no Bs de costas 

para o Bi (Nebscbi), interessou-nos observar primeiro o estado dessas 

relações. 

A única e significativa diferença encontrada nos valores médios do número de 

elementos executados no Bs de frente para o Bi (Nebsfbi), que aumentou de 

2.95 no primeiro ciclo para 6.38 no quarto ciclo, demonstra uma clara 

adaptação às mudanças que o aparelho foi sofrendo, permitindo a utilização de 

técnicas com o corpo mais estendido, de frente para o Bi. O aumento é notório 

e significativo, quer em elementos executados com pega dorsal (Nepffbi), quer 

com pega palmar ou cubital (Nepdfbi) e reflecte-se também no significativo 

aumento do número de elementos volantes executados de frente para o Bi 
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(Nevfbi), face à diminuição daqueles que se executam na posição inversa 

(Nevcbi). 

Dados os resultados obtidos para o Nepffbi, na nossa óptica, para a execução 

de elementos no Bs de frente para o Bi deverão ser criados hábitos nas 

ginastas de balanços nesta posição desde muito cedo. O contacto visual do Bi 

e as eventuais necessárias adaptações à técnica do balanço, poderão 

constituir um acréscimo de carga psicológica na execução de elementos nesta 

posição e pega, desnecessários e evitáveis se os treinadores promoverem, 

através do treino, os estímulos conducentes às adaptações desejadas. 

Apesar das alterações à estrutura do aparelho terem resultado em grandes 

alterações das técnicas utilizadas na execução de alguns elementos ou no 

surgimento de elementos novos, parece haver uma dependência de algumas 

posições de trabalho para a execução de determinado tipo de elementos. 

Queremos com isto dizer que, todas as referidas aproximações dos elementos 

executados no Bs à BF da GAM ainda são afectadas pela presença do Bi, 

conferindo às PA características próprias que se reflectem nas respectivas 

posições de trabalho.  

Devido ao afastamento entre os banzos, Still (1991) apontava justamente a 

possibilidade da realização do gigante facial e demais derivados de frente para 

o Bi, facto que não encontra fundamentação através dos resultados por nós 

obtidos, pelo menos na execução deste elemento. 

Por exemplo, a correlação positiva entre o Ngf e o Nebscbi, elevada no quarto 

ciclo, leva-nos a crer que a posição privilegiada para a execução dos gigantes 

faciais continua a ser a dita tradicional, sendo a posição frontal ao Bi utilizada 

preferencialmente em elementos com pega palmar ou cubital. Uma vez que 

encontramos também um aumento significativo no Nepffbi, parece não ser 

através da execução de gigantes faciais mas de outro tipo de elementos, 

nomeadamente as passagens do Bs para o Bi, dada a correlação positiva entre 

a Dpbsbi e o Nepffbi.  

A ideia anterior é ainda reforçada pelas associações positivas observadas entre 

o Nebscbi e o número de rotações transversais atrás (Nrtaap e Nrtafa) e pela 
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correlação negativa do Nebscbi com o número de rotações transversais à 

frente em fase aérea (Nrtffa). Assim, parece estabelecer-se uma subordinação 

das rotações à frente e atrás às posições de trabalho facial e dorsal ao Bi. 

Também a execução de gigantes cubitais e elementos em pega cubital parece 

estar condicionada à posição facial ao Bi, face à coincidência na evolução dos 

respectivos indicadores com aqueles que dizem respeito ao Nebsfbi. O 

significativo aumento do Ngc e Nepc do segundo para o terceiro ciclo coincide 

com o mesmo aumento para o Nepdfbi no mesmo período, assim como o 

Nebsfbi e o Nepdfbi se correlacionam positivamente com o número de rotações 

transversais à frente em contacto com os banzos (Nrtfap), em qualquer análise 

das correlações estudadas 

As correlações positivas encontradas entre a Drex com o Nebsfbi e Nepdfbi, à 

semelhança do sucedido com as correlações também apuradas entre a mesma 

Drex com o Ngc e Nepc, perdem significado quando observado somente o 

quarto ciclo. Se entendemos este resultado para o caso do Nepdfbi pela 

associação que fazemos com o Ngc e Nepc, reconhecemos alguma dificuldade 

na sua interpretação relativamente ao Nebsfbi, dado o respectivo significativo 

aumento do terceiro para o quarto ciclo.  

Analisando as relações destes indicadores com o número de rotações no eixo 

transversal à frente em fase aérea (Nrtffa), essencialmente saídas e elementos 

volantes, também observamos alguma subordinação a posições específicas. 

Assim, as correlações positivas do Nrtffa com o Nebsfbi e Nepdfbi e a 

associação negativa entre o Nrtffa e o Nebscbi indicam uma preferência da 

posição frontal ao Bi para a execução de rotações à frente em fase aérea.  

Curiosamente, a dificuldade dos elementos volantes (Dev) apenas se 

correlaciona positivamente com o Nebscbi, que associado à significativa 

diminuição do Nevcbi e ao insignificante mas ligeiro aumento da Dev, nos leva 

a concluir que as ginastas executam estes elementos em menor quantidade de 

costas para o Bi, embora nesta posição os executem com maior coeficiente de 

dificuldade. As correlações positivas do Nevcbi com os indicadores Nrlfa, Nerlfa 

e Nermfa e a associação negativa entre o Nevfbi e o Nermfa, indicam que as 
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ginastas que mais executam elementos volantes de costas para o Bi são 

também as que mais executam rotações longitudinais em fase aérea. 

Mereceram também a nossa atenção os resultados observados entre o 

Nebsfbi, Nepdfbi e Nebscbi e o número de elementos com rotação longitudinal 

em contacto com os banzos e em fase aérea (Nerlap e Nerlfa). Primeiro, o 

Nebsfbi e Nepdfbi correlacionam-se positivamente com o Nerlap e, pelo menos 

no quarto ciclo, o Nebsfbi associa-se negativamente ao Nerlfa que, por sua 

vez, apresenta uma correlação positiva com o Nebscbi.  

Estes resultados sugerem que os elementos executados frontalmente ao Bi se 

associam às rotações longitudinais em contacto com os banzos e, pelo 

contrário, a sua execução está associada à não execução de elementos com 

rotação longitudinal em fase aérea. Já as associações positivas do Nebscbi 

com o Nerlfa e Nermfa parecem estar influenciadas pelas saídas, 

prioritariamente executadas a partir de gigante facial e com rotação 

longitudinal. 

Resumindo, verificou-se um aumento significativo do número de elementos 

executados facialmente ao Bi, que em nossa opinião justifica a necessidade de 

se criarem adaptações específicas. As rotações transversais à frente estão 

subordinadas à posição facial ao Bi, assim como as rotações atrás estão 

dependentes da posição dorsal ao Bi. A execução de elementos frontais ao Bi 

está ainda associada a uma maior execução de rotações longitudinais em 

contacto com os banzos e, ao contrário, a uma menor apresentação de 

rotações longitudinais em fase aérea. 

5.3.2. Posições do Corpo 

A dinâmica dos resultados obtidos relativamente ao número de elementos 

executados com a posição alongada e fechada do corpo (Nepac e Nepfc) 

reflectem adaptações temporais às alterações das condições materiais e 

regulamentares que se verificaram ao longo dos quatro ciclos observados. Se 

numa análise geral verificamos um aumento em ambos os indicadores, com 
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maior destaque para o Nepfc, a observação detalhada, ciclo a ciclo, permite-

nos identificar as razões para algumas das oscilações encontradas.  

Os sucessivos aumentos na distância entre os banzos ditaram um aumento no 

Nepac, principalmente significativo entre o primeiro e segundo ciclo, mantendo-

se o Nepac superior ao Nepfc durante o segundo e terceiros ciclos. Era então 

uma tendência do desenvolvimento das PA a primazia para a execução de 

elementos em posição alongada do corpo. No quarto ciclo, a introdução da 

regra que obrigou as ginastas a incluir um elemento “in bar” no exercício 

inverteu esta tendência, traduzindo-se não só num aumento significativo do 

Nepfc mas também numa declarada prioridade para a execução de elementos 

em posição fechada relativamente ao Nepac. 

5.3.3. Acções Motoras 

Em nossa opinião, os valores médios encontrados para cada uma das acções 

motoras observadas justificam, em PA, a importância que Carrasco (1980, 

1982 e 1982b) e a Federação Francesa de Ginástica (FFG, 1986) lhes 

atribuem na tentativa de sistematização da aprendizagem em GA, bem como 

na orientação da preparação física específica e aplicada à modalidade. 

Somando os valores médios relativos às quatro acções motoras do quarto ciclo 

obtemos o valor de 28.51 para uma média total de 18.81 elementos 

executados, significando que mais de metade dos elementos são executados 

através de mais que uma acção motora determinante. 

Numa primeira análise e na sequência do capítulo anterior, o significativo 

aumento do número de fechos e de antepulsões (Nfech e Nant), do terceiro 

para o quarto ciclo, justifica-se pelo aumento no mesmo período dos elementos 

“in bar”. No entanto, observadas as correlações das quatro acções motoras 

com os elementos “in bar”, verificamos que apenas o Nant e o número de 

aberturas (Nabert) se associam positivamente aos valores do Neinb e algumas 

das suas variantes, sendo que o Nfech apenas apresenta uma esperada 

correlação significativa com o Nbicos. 



Discussão dos Resultados 

 

 

193 

Procurando identificar alguns dos esquemas de acção propostos por Carrasco 

(1980) na nossa observação, analisámos as correlações das acções motoras 

entre si, através das quais confirmámos a esperada associação entre a 

abertura e antepulsão, o mesmo não acontecendo entre o fecho e retropulsão. 

Ao contrário, verificámos uma associação positiva entre o fecho e a antepulsão 

o que, dado o tipo de observação isolada que efectuámos relativamente a cada 

acção motora, não contraria a existência do esquema de acção fecho-

retropulsão apresentado pelo referido autor, apenas sugere uma menor 

ocorrência desse esquema de acções nos elementos apresentados pelas 

ginastas observadas.  

A ausência de correlação entre fecho e retropulsão pode dever-se também ao 

facto de que a maioria das retropulsões observadas se situam ou na entrada de 

“torpedo”, onde não há fecho, ou nas básculas para apoio facial (Nbicos) que, 

quando executadas no BI apresentam dois fechos e uma só retropulsão, pelo 

que percebemos que a contagem final de cada uma das acções efectuadas 

seja tão diferente. Diga-se ainda que a referida correlação existe e é 

significativa (p=0.001), no entanto o respectivo valor (r=0.361), dado o critério 

que definimos para a apresentação dos resultados, não nos permite considerá-

la por não atingir o valor de r ≥ 0.40, equivalente a uma associação linear 

moderada.  

A explicação para a associação positiva observada entre o Nabert e o Nbicos é 

semelhante, ou seja, à execução de cada báscula estão associadas duas 

aberturas, uma para o próprio elemento e outra para o inerente balanço em 

apoio para a posição de apoio invertido. 

Através das várias correlações analisadas entre as acções motoras e diversos 

outros indicadores, encontramos mais argumentos que suportam o raciocínio 

anteriormente formulado. Assim, a correlação entre Nrect-Nepac e Nrect-

Npbibs coincidem com o que dissemos relativamente às entradas, e a 

correlação entre Nfech-Nebi suporta a nossa exposição relativa às básculas. 

Também as correlações entre Nbicos-Nfech e Nbicos-Nrect, além de óbvias, 
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reforçam a relação entre a retropulsão e fecho enquanto esquema de acção 

presente em vários elementos nas PA. 

As correlações significativas observadas entre o Nant e o Neinb e as variantes 

Neinba e Neinbv, que chegam a apresentar altos níveis de associação no 

quarto ciclo, não nos surpreendem dada a quase obrigatoriedade de execução 

da antepulsão na parte final de quase todos os elementos “in bar”. Já o facto de 

o Nabert se correlacionar com os mesmos indicadores apenas no quarto ciclo 

não é tão linear. Acreditamos que o facto se deve ao significativo aumento do 

número de “stalders”, do terceiro para o quarto ciclo, elemento no qual se 

verifica uma abertura dos membros inferiores sobre o tronco. Nos ciclos 

anteriores, pensamos que os valores encontrados para o Neinb e Neinba 

tenham uma forte contribuição da execução de voltas livres, elemento no qual 

se verifica a antepulsão mas não a abertura, pelo menos na técnica mais 

recente do referido elemento, através da qual todo o elemento se executa em 

postura alongada do corpo. 

5.4. Rotações 

Ao longo da discussão relativa aos indicadores das categorias que 

antecederam as rotações, tivemos já oportunidade de analisar vários 

resultados correspondentes a esta categoria, pelo que procuraremos discutir 

aqui apenas aqueles que se apresentaram pertinentes e ainda não abordados 

em capítulos anteriores. 

5.4.1. Rotações no Eixo Transversal 

Numa primeira análise, surpreendem-nos os reduzidos valores médios 

encontrados para o número de rotações no eixo transversal quando 

comparados com o número total de elementos. Por exemplo, no quarto e último 

ciclo, o número de rotações atrás em contacto com os banzos (Nrtaap), as 

mais frequentes, observámos um valor médio de 4.50 rotações para um total 

de 18.81 elementos. Se atendermos a que nos restantes tipos de rotações no 
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eixo transversal estudadas os valores oscilam entre 1.25 e 1.94, concluímos 

que as ginastas executam muitos elementos nos quais não completam uma 

rotação de 360º no eixo transversal.  

A constatação acima referida resulta de que vários elementos vêem a sua 

rotação neste eixo interrompida por um voo, com ou sem mudança de banzo, 

ou iniciam um novo elemento no sentido oposto ao anterior, ou seja, a 

sequência de elementos que constituem um exercício de competição 

caracteriza-se por diversas interrupções, necessárias para a referida inversão 

de sentido.  

Uma vez mais, encontramos aqui uma grande diferença relativamente à BF de 

GAM, onde já há alguns ciclos tais inversões ou interrupções são penalizadas 

com o objectivo de tornar os exercícios de BF mais fluentes e dinâmicos. 

Também uma vez mais as características próprias do aparelho e a 

obrigatoriedade de trabalhar no Bi justificam as diferenças, embora sejamos de 

opinião que, em alguns casos, algumas regras poderiam ser igualmente 

aplicadas na GAF e enriquecer dessa forma a beleza dos exercícios nas PA. 

A predominância verificada de rotações atrás, quer nos elementos executados 

em contacto com os banzos, quer em fase aérea, sugerem uma preferência 

pela execução de elementos com utilização da pega dorsal ou em pronação, 

pelo menos para os elementos com rotação completa no eixo transversal. Se 

repararmos nas recomendações da FIG (1997a), verificamos que há uma 

equivalência, quer nas fases de aprendizagem, quer na quantidade de 

elementos a treinar, para os diversos tipos de elementos a executar com 

rotação atrás ou à frente com pega palmar. No entanto até à edição de 1997, 

os CP classificavam o gigante dorsal (rotação à frente com pega palmar) como 

elemento de dificuldade superior ao gigante facial. 

O único momento onde se verificou uma diferença significativa no número de 

rotações transversais à frente em contacto com os banzos (Nrtfap), entre o 

segundo e terceiro ciclo, coincide com o aumento do número de gigantes 

cubitais (Ngc) e elementos em pega cubital, assim como a elevada correlação 

encontrada entre Nrtfap-Ngc (r=0.835) nos levam a concluir que a maioria das 
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rotações completas à frente são realizadas em pega cubital, em detrimento da 

pega palmar ou em supinação, cuja associação ao Nrtfap é apenas moderada 

e deixa de existir na avaliação exclusiva do quarto ciclo. 

Também já discutida, a correlação entre Nrtfap-Nebsfbi sugere uma 

dependência deste tipo de rotação com a posição frontal ao Bi e, no quarto 

ciclo, a associação negativa entre o Nrtaap-Nebsfbi (r=-0.514) parece indicar 

que as ginastas que mais trabalham de frente para o Bi, menos executam 

rotações completas atrás em contacto com os banzos, ou seja, parece haver 

uma tendência na escolha das ginastas para um ou outro tipo de rotação. 

A correlação entre o Nrtfap e o número de elementos com rotação longitudinal 

em contacto com os banzos (Nerlap) (r=0.574), indica uma maior utilização das 

rotações longitudinais por parte das ginastas que executam rotações 

transversais à frente e não atrás, tendência que desaparece na análise do 

quarto ciclo. Este resultado coincide perfeitamente com as análises da FIG 

(1994, 1996, 1997b, 1999, 2000) relativamente aos elementos que terminam 

em “Healy”, os quais também reflectem uma crescente apresentação deste tipo 

de elementos até 2000 e deixam de ser analisados posteriormente a essa data. 

Por outro lado, dadas a correlações obtidas entre o Nrtfap e Nrtaap com o 

número de elementos com rotação longitudinal em fase aérea (Nerlfa) sugerem 

precisamente o contrário, ou seja, a elevada associação (r=0.711) entre 

Nrtaap-Nerlfa no quarto ciclo e a associação negativa (r=-0.446) entre Nrtfap-

Nerlfa na análise global, indicia que as atletas que mais executam elementos 

com rotação longitudinal em fase aérea são aquelas que mais executam 

elementos com rotação completa atrás em contacto com os banzos. 

A ausência de diferenças significativas encontradas para as rotações no eixo 

transversal em fase aérea acompanha o semelhante desenvolvimento relativo 

às saídas e aos elementos volantes, situações nas quais se enquadra a grande 

maioria das rotações completas neste eixo, em fase aérea. 

A elevada associação negativa verificada no quarto ciclo entre o número de 

rotações transversais à frente em fase aérea (Nrtffa) e o Nerlfa (r=-0.716), não 

nos permite concluir uma maior execução de rotações no eixo longitudinal em 
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fase aérea por aquelas que com maior número de rotações transversais atrás 

em fase aérea Nrtafa), dada a ausência de correlação significativa entre Nrtafa-

Nerlfa.  

Em síntese, o reduzido número de rotações completas no eixo transversal 

deve-se à constante interrupção das rotações, ou por voo ou por inversão de 

sentido, sendo as rotações atrás em contacto com os banzos as mais 

executadas. Enquanto as rotações à frente em contacto com os banzos se 

associam às rotações longitudinais em apoio, as rotações atrás estão mais 

associadas às rotações longitudinais em fase aérea. 

5.4.2. Rotações no Eixo Longitudinal 

De acordo com os resultados apresentados nesta categoria, constatamos que, 

na sequência da estagnação verificada relativamente aos elementos volantes e 

às saídas, as rotações e elementos com rotação no eixo longitudinal em fase 

aérea (Nrlfa e Nerlfa) também não apresentaram resultados que nos permitam 

registar qualquer evolução. Ainda assim, os respectivos valores médios de 2.94 

rotações e 2.06 elementos com este tipo de rotação não são de todo 

desprezíveis, considerando que, à excepção da saída para as ginastas que a 

executam com rotação longitudinal, as ginastas executam, pelo menos, mais 

um elemento em fase aérea com rotação longitudinal. 

Já as rotações e elementos com rotação longitudinal em contacto com os 

banzos (Nrlap e Nerlap), não só apresentaram aumentos significativos entre o 

primeiro e último ciclo, como os respectivos valores médios, assumem um 

volume considerável. Os valores médios de 7.31 rotações e 4.50 elementos 

com rotação longitudinal verificados no quarto ciclo, justificam uma necessária, 

cuidada e precoce preparação no sentido de desenvolver nas crianças um 

alfabeto sensorial e organizar o seu sistema de percepção (Carrasco, 2004). 

Se no caso das rotações longitudinais em fase aérea existe sempre rotação no 

eixo transversal, em contacto com os banzos nem todas as rotações no eixo 

longitudinal acontecem simultaneamente com uma rotação no eixo transversal, 
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embora na grande maioria da vezes elas se acumulem. De acordo com 

diversos autores (Arkaev e Suchilin, 2004; Smolevsky e Gaverdovsky, 1996, 

Pavlov e Wooton, 1993a), a rotação simultânea nos eixos transversal e 

longitudinal implica um grande incremento na complexidade dos elementos, 

apelando à orientação espaço-temporal, para a qual interagem os sistemas 

visual, vestibular e cinestésico (Sands et al., 2003). Para Ukran (1978), a 

introdução de rotações longitudinais nos elementos é a forma mais empregue 

para torná-los mais difíceis, considerando que este tipo de elementos 

influenciam positivamente o aparelho vestibular. 

A presença dos dois tipos de rotação, de forma isolada ou simultânea, e a 

respectiva necessidade de preparação do sistema sensorial através de treino 

específico é referida por diversos autores (Arkaev e Suchilin, 2004; Carrasco, 

2004; Vinagre, 2001; Smolevsky e Gaverdovsky, 1996; Marchetti, 1988; 

Mikulas, 1980, Streskova, 1979), sendo a utilização do trampolim elástico um 

meio eficaz e aconselhado por muitos para o seu desenvolvimento (Arkaev e 

Suchilin, 2004; Crumley, 1998; F.F.G., 1997; FIG, 1997a; Smolevsky e 

Gaverdovsky, 1996; Casella, 1994; Antoine et al., 1993; Botelho, 1992; 

Marchetti, 1988).  

A utilização de cintos rotativos ou mesmo alguns elementos básicos 

executados nos aparelhos também podem contribuir para o treino funcional dos 

ginastas para as rotações (Arkaev e Suchilin, 2004; Smolevsky e Gaverdovsky, 

1996). Arkaev e Suchilin (2004) afirmam ser importante um treino sistemático e 

diário no sentido do desenvolvimento das capacidades rotativas, o qual deve 

ultrapassar 2 a 3 vezes o volume total de rotações que um ginasta realiza 

numa competição, justificando a importância do conhecimento de tais dados, 

como os que aqui apresentamos. 

Segundo Botelho (1992), o facto de os trampolins proporcionarem o aumento 

de voo permite a superação do receio e consequentes reacções de defesa e 

pânico mas sobretudo a aquisição de aferências espaciais, temporais e 

rítmicas por parte do executante. Crumley (1998) e Antoine et al. (1993) 
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acrescentam a vantagem da possibilidade de uma grande exercitação das 

situações sem a acumulação de uma carga física excessiva. 

Mikulas (1980) associa o aumento da dificuldade e complexidade dos 

exercícios à execução de rotações múltiplas e refere que, neste tipo de 

movimentos, dada a reduzida função do analizador visual, o aparelho vestibular 

tem um papel decisivo, pelo que deverá ser devidamente estimulado. Radoulov 

(1986) refere mesmo a melhor capacidade para adaptações vestibulares em 

idades baixas como um dos argumentos para justificar o início da prática entre 

os 5 e 6 anos de idade. 

Também Botelho (1998) se refere à importância do despoletar da acção do 

ouvido interno quando o corpo de um ginasta roda em torno de dois eixos 

simultaneamente. Para o autor, a importância do controlo do próprio corpo 

assenta na inter-relação dos aparelhos visuo-vestibular e táctil-quinestésico, 

competindo ao treinador proporcionar aos seus atletas principiantes a 

integração, desde o início da aprendizagem, de todo um conjunto de situações 

orientados para a tomada de consciência dos diferentes segmentos corporais. 

Morenilla et al. (2002) sugerem o treino de recepções em condições restritas de 

visão para a obtenção de um efeito positivo na utilização de outra informação 

no controlo dos movimentos. 

Por outro lado, Rousseu et al. (2002) observaram nos ginastas uma maior 

dependência do campo visual para a percepção da verticalidade relativamente 

a outros atletas, concluindo que utilizam preferencialmente referências visuais 

para se orientarem no espaço. Os autores associam essa característica a uma 

maior vulnerabilidade a qualquer alteração relativa ao espaço visual onde os 

ginastas executam os seus exercícios, especialmente em competição, referindo 

a importância do treino específico para uma menor dependência da visão na 

sua prática desportiva. 

As correlações positivas observadas entre o número de rotações directas de 

360º no eixo longitudinal (Nrd360) e os indicadores Nedef, Ntlig e Nlig01, 

embora não se verifiquem na análise do quarto ciclo, sugerem uma 

participação importante deste tipo de elementos na obtenção de pontos de 



Discussão dos Resultados 

 

 

200 

bonificação, pela sua execução isolada ou através de ligações com outros 

elementos de elevada dificuldade. 

Dada a grande associação que habitualmente fazemos entre o número de 

rotações directas de 360º no eixo longitudinal (Nrd360) e a execução dos 

elementos “Healy” e “Bi”30 (Figura 23), os quais se executam com uma rotação 

transversal à frente, esperavamos uma correlação positiva entre Nrd360 e o 

Nrtfap, o que não se verificou.  

 

 

 

 

 

 

   

  

Figura 23 – “Bi” (FIG, 1997a). 

Verificou-se sim, no quarto ciclo, uma correlação positiva desta variável com o 

número de gigantes cubitais e com o número de elementos volantes 

executados facialmente ao Bi, assim como uma correlação negativa com o 

número de rotações transversais atrás em contacto com os banzos, 

associações estas que se enquadram com as referidas expectativas.  

As correlações positivas verificadas entre o Nrlap e Nerlap com a dificuldade 

real do exercício (Drex), confirmam a importância das rotações longitudinais no 

incremento do valor de dificuldade dos exercícios, mas também nos dão razão 

quando criticamos, a propósito dos elementos “in bar”, a liberdade que o CP dá 

                                                 
30

 Rotação de 360º no eixo longitudinal executada de forma directa sobre o apoio de um braço, 
sem apoios intermédios, durante a realização de um gigante cubital, devendo terminar na 
posição de apoio invertido em pega palmar ou pega mista cubital palmar. 
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ao possibilitar o uso ilimitado de uma técnica, motivando a unilateralidade de 

escolha dos conteúdos de treino. 

A observação da evolução do Nrlap e Nerlap parece indicar uma tendência 

para uma cada vez maior utilização de rotações longitudinais, principalmente 

nos elementos executados em contacto com os banzos. No entanto, 

apresentamos algumas reservas à referida tendência pelas seguintes razões: 

a) primeiro porque acreditamos que, a exemplo de muitas outras alterações, o 

CP de GAF irá aproximar-se do de GAM, o qual distingue o valor das rotações 

executadas com apoio intermédio, considerando um novo elemento cada vez 

que há o apoio de uma mão na barra; b) ainda no seguimento da aproximação 

dos CP, entendemos que a GAF também irá limitar a execução de elementos 

do mesmo grupo de estrutura a um número fixo; c) finalmente porque, dado o 

aumento geral do valor das penalizações do último CP (FIG, 2006), as 

deduções pela execução de elementos com rotação longitudinal que não 

terminem na vertical do apoio invertido poderão não compensar a sua 

apresentação. 

Sintetizando a discussão relativa às rotações longitudinais: a) Enquanto as 

rotações longitudinais em fase aérea não sofreram evolução, aquelas que se 

realizam em contacto com os banzos aumentaram significativamente; b) O 

aumento verificado, significando um aumento na complexidade dos 

movimentos, exige uma preparação funcional específica; c) Embora as 

rotações longitudinais em contacto com os banzos se associem a indicadores 

relacionados com a dificuldade do exercício, razões de ordem essencialmente 

regulamentar podem limitar a sua evolução. 
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6. Conclusões 

No início deste trabalho estabelecemos as finalidades do mesmo, distinguindo 

quatro objectivos específicos, dos quais os dois primeiros se relacionam com a 

caracterização e observação das tendências evolutivas do Exercício Modelo de 

PA de alto rendimento, em função das quatro principais categorias de 

observação que considerámos. Procurámos desta forma mensurar a carga 

externa de um exercício de competição neste aparelho, num conjunto alargado 

de indicadores. Através dos restantes dois objectivos procurámos retirar as 

algumas implicações práticas, avaliando a adequação do conteúdo 

apresentado pelas melhores atletas do mundo nos seus exercícios, 

relativamente às orientações do código de pontuação e do programa de 

desenvolvimento por grupos de idades da FIG, bem como observar as 

tendências de aproximação dos mesmos à BF de GAM. 

Com base na apresentação e discussão dos resultados apurados, passamos 

às conclusões, as quais organizaremos por pontos, conforme os objectivos 

enunciados. Por uma questão prática, juntamos os dois primeiros objectivos 

num único ponto. 

1. Caracterização do Exercício Modelo e Tendências Evolutivas 

1.1. Em função do seu Conteúdo e Estrutura Geral 

a) O volume dos exercícios de PA evoluiu significativamente e caracteriza-se 

actualmente por uma média de 19 ± 2 elementos e uma duração média de 

33 segundos. Em função do novo CP, estes valores tendem a aumentar; 

b) A Intensidade dos exercícios também aumentou significativamente ao longo 

dos ciclos, correspondendo o valor actual do respectivo índice a 1.39. 

c) As ginastas apresentam uma média superior a 2 tipos de pega, sendo que 

as mais utilizadas são a pega dorsal e a cubital; 
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c.1. O volume de elementos em pega cubital situa-se entre 1 e 2 

elementos por exercício, valores que se mantêm desde o terceiro 

ciclo;  

c.2. Embora o volume de elementos em pega cubital se mantenha, perdeu 

importância para a dificuldade real do exercício; 

c.3. O número médio de gigantes dorsais (em pega palmar), reduzido 

desde sempre, tem vindo a diminuir. 

d) Em média, as ginastas de elevado nível, apresentam entre 1 e 2 elementos 

volantes de valor “D”, sendo raras as combinações de 2 destes elementos 

seguidos e inexistentes as de 3; 

d.1. As ginastas de elite não executam, em regra, qualquer elemento de 

preparação para a execução de elementos volantes; 

d.2. Ao longo do ciclos, a execução dos elementos volantes em posição 

frontal ao Bi aumentou, diminuindo a sua execução na posição 

inversa; 

d.3. A grande maioria dos elementos volantes são executados na posição 

fechada do corpo, situação que se mantém estável. 

e) As ginastas apresentam a maioria dos elementos no Bs e, regra geral, 

executam 2 passagens do Bi para o Bs e 1 no sentido inverso. As 

proporções destas características têm-se mantido ao longo dos anos; 

f) O volume de elementos “in bar” tem progredido gradualmente, cifrando-se 

entre 3 e 4 o número médio deste tipo de elementos; 

f.1. Da totalidade dos elementos “in bar” apresentados, 85% são 

realizados com rotação atrás (“stalders”, voltas livres, etc), embora 

ambos, atrás e à frente, estejam a evoluir. 
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1.2. Em função do Coeficiente de Dificuldade do Exercício e Partes 

a) O valor de dificuldade geral e real de um exercício actual caracteriza-se por 

um valor médio de 4.63 pontos. Dada a progressão contínua verificada e a 

liberdade atribuída ao factor da dificuldade no novo código de pontuação, o 

referido valor tende a aumentar; 

b) A evolução referida no ponto anterior acontece pelo aumento conjunto do 

número de elementos de coeficiente de dificuldade “D” e superior e do 

número total de ligações executadas; 

c) O valor da entrada, da saída e dos elementos volantes tem-se mantido 

estável, sem tendências de evolução, correspondendo a entrada a um 

elemento de coeficiente de dificuldade “A” ou “B” e o da saída e elementos 

volantes “D”; 

d) O valor das mudanças de banzo evoluiu, caracterizando-se hoje pela 

execução de um elemento “D”, na passagem do Bs para o Bi e 0.40 pontos 

distribuídos por duas passagens do Bi para o Bs; 

e) As ginastas distribuem equitativamente os elementos de dificuldade pelas 

duas metades do seu exercício; 

f) O valor da dificuldade dos elementos “in bar”, não só evoluiu como 

representa hoje cerca de um quarto do valor total do exercício, 1.06 pontos, 

excedendo largamente as exigências regulamentares. 

1.3. Em função das Posições de Trabalho e Acções Motoras 

a) Relativamente ao aparelho, verificou-se um grande aumento do número de 

elementos executados no Bs facialmente ao Bi, com qualquer tipo de pega, 

representando cerca de um terço (6.38) do total de elementos de um 

exercício; 

b) Relativamente à posição do corpo, em virtude do afastamento dos banzos e 

até ao terceiro ciclo, a tendência apontava para um aumento do número de 

elementos na posição alongada corpo e redução daqueles executados em 
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posição fechada. A partir do terceiro ciclo, com grande contributo do 

incremento de elementos “in bar”, a referida tendência inverteu-se, 

passando a posição fechada do corpo a prevalecer; 

c) Relativamente às acções motoras, assumem maior volume o fecho, abertura 

e antepulsão, sendo a antepulsão aquela que mais evoluiu, muito à custa 

da maior utilização de elementos “in bar”. A retropulsão parece ter perdido 

importância na composição dos exercícios de PA. 

1.4. Em função do tipo de rotações 

a) No que respeita às rotações completas no eixo transversal, as rotações atrás 

em contacto com os banzos superam largamente as que se executam no 

sentido inverso. Em fase aérea também predominam as rotações atrás, 

embora com diferenças de menor amplitude relativamente às anteriores; 

b) Na execução da saída: 

b.1. As ginastas apresentam prioritariamente rotações atrás; 

b.2. As saídas mais executadas divididem-se, essencialmente, entre o 

duplo mortal atrás empranchado e o duplo mortal atrás engrupado 

com rotação de 360º no eixo longitudinal, sendo esta última a mais 

utilizada; 

b.3. Razões de ordem biomecânica relacionadas com a produção de 

energia a partir do gigante facial, com a estabilidade das recepções e 

as respectivas penalizações por má execução, parecem estar na 

origem da maior selectividade das saídas atrás em detrimento das 

que se executam com rotação à frente. 

c) O volume de rotações no eixo longitudinal em apoio evoluiu 

vertiginosamente, significando um aumento na complexidade dos 

movimentos. Um exercício actual caracteriza-se por uma média de 7.31 

rotações longitudinais de 180º, distribuídas por 4.50 elementos. Em fase 

aérea não houve qualquer evolução, possuindo um exercício cerca de 3 

rotações deste tipo, distribuídas por 2 elementos; 
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c.1. Embora a contínua progressão verificada indicie uma tendência para 

a continuidade no crescimento do volume das rotações em apoio, 

apresentamos reservas quanto a aumentos neste indicador, dadas 

as regras do novo CP, exigentes na execução em geral e 

especialmente na posição final deste tipo de rotações. 

d) O número de rotações directas de 360º no eixo longitudinal evoluiu para uma 

média de 1 execução deste tipo de movimento, estando a continuidade 

desta evolução especialmente condicionada pela razão apresentada no 

ponto anterior; 

e) Actualmente as ginastas não apresentam qualquer rotação ou elemento com 

rotação longitudinal em suspensão; 

2. Implicações Práticas 

2.1. Adequação às orientações dos CP da FIG: 

Na generalidade, verificamos que a composição dos exercícios observados tem 

evoluído de acordo com as sistemáticas alterações regulamentares, quer 

através de exigências específicas, quer através do fomento da utilização de 

determinados conteúdos, pela valorização atribuída a elementos e ligações. No 

entanto, este comportamento apresenta diferentes contornos, em função das 

estratégias das ginastas e treinadores. Alumas vezes ultrapassam largamente 

o nível das exigências, outras vezes limitam-se ao cumprimento dos requisitos 

mínimos. 

São exemplos da conclusão acima referida: 

a) A subida do valor de dificuldade da saída para “D”, quando imposta pelo CP, 

mantendo-se assim até ao momento; 

b) A manutenção do coeficiente de dificuldade baixo da entrada; 

c) O aumento do número de elementos “in bar” a partir do momento em que o 

CP obrigou a sua inclusão, passando as ginastas a ultrapassar bastante o 

mínimo exigido; 
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d) Igual aumento do número de rotações no eixo longitudinal em apoio, 

acompanhado de igual excesso face aos requisitos mínimos. 

2.2. Adequação ao Programa de Desenvolvimento “Age Group” da FIG 

Na generalidade, o conteúdo dos exercícios de PA da elite mundial apresenta 

uma grande correspondência com as propostas e orientações inscritas no “Age 

Group Development Program” da FIG. Exceptuam-se as seguintes situações: 

a) A sugestão da preparação e treino de uma saída de valor de dificuldade 

“E” não encontra justificação na realidade prática das melhores 

ginastas mundiais; 

b) Igual sugestão relativa a um elemento volante de valor “E” também não 

acolheu, até ao momento, a maioria das melhores atletas do mundo; 

c) A combinação ou ligação directa de 2 ou 3 elementos elementos 

volantes não é uma realidade actual ao mais alto nível; 

d) O desequilíbrio verificado nos exercícios observados entre rotações à 

frente e atrás, em contacto com os banzos ou em fase aérea, não 

corresponde ao tratamento equivalente entre os dois sentidos de 

rotação proposto pela FIG. As ginastas apresentam, sempre, mais 

rotações atrás do que à frente. 

2.3. Outras Implicações Práticas 

a) Os valores relativos ao número de rotações no eixo longitudinal implicam 

uma necessária preparação funcional específica, com trampolim, cintos ou 

elementos próprios da actividade; 

b) A evolução do número de elementos executados no Bs em posição frontal 

ao Bi merece também uma preparação específica de adaptação à posição. 
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3. Aproximação de conteúdos e técnicas de PA à BF de GAM 

Não discordando inteiramente com a opinião dos vários autores que 

apresentam os conteúdos e técnicas das PA cada vez mais próximos da BF, 

apontamos no entanto algumas razões que impedem uma proximidade maior: 

a) A diferente estrutura dos dois aparelhos, pela presença da segunda barra 

nas PA e pela diferente elasticidade que apresentam, obrigam obviamente a 

diferentes composições dos exercícios, mas também a uma limitação na 

amplitude dos movimentos realizados nas PA; 

b) Razões de ordem biomecânica relacionadas com a diferente estrutura dos 

aparelhos e com a própria constituição física das mulheres, impedem uma 

produção de energia equivalente à dos homens, necessária para o aumento 

da complexidade dos elementos e combinações nas PA (mais rotações em 

fase aérea e maior utilização do corpo estendido); 

c) Inexplicavelmente, o sistemático atraso de alterações regulamentares por 

parte do CP feminino relativamente ao masculino, tem promovido igual 

atraso no seu desenvolvimento. 
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1. O Código de Pontuação actual (FIG, 2006) 

As funções e responsabilidades da avaliação dos exercícios em competição 

são divididas por dois tipos de Júri (A e B), aos quais são atribuídas funções 

distintas relativamente aos factores de cotação ou avaliação que deverão 

observar. 

O Júri A é constituído por uma supervisora do aparelho, normalmente um 

elemento do comité técnico da FIG e por duas juízes experientes, designadas 

A1 e A2, as quais são responsáveis pela avaliação do conteúdo dos exercícios, 

observando designadamente os factores de cotação que dizem respeito à 

dificuldade, exigências de grupos de elementos e ao valor de ligação. Do 

resultado do seu trabalho obtem-se a Nota A de um determinado exercício. 

O Júri B, que integra igualmente a supervisora do aparelho, é constituído por 

mais 6 juizes com a incumbência de avaliar a execução, composição e 

apresentação artística dos exercícios. Aplicam essencialmente deduções por 

faltas cometidas pelas ginastas nestas componentes, das quais surge a Nota 

B. 

1.2. Factores de cotação 

A nota final de um exercício de competição é determinada em função de 4 

factores de cotação perfeitamente definidos, conforme são apresentados no 

Quadro 1. 

Quadro 1 – Factores de Cotação (FIG, 2006). 

JÚRI FACTOR DE COTAÇÃO DESCRIÇÃO VALOR 

A 

DIFICULDADE 
Valor dos 9 elementos de maior dificuldade 

apresentados no exercício, mais o valor da 
saída. 

Livre 

VALOR DE LIGAÇÃO 
Valor a atribuir em função da apresentação 

de ligações de alta e elevadíssima 
dificuldade. 

0.10 ou 0.20 

cada vez 

EXIGÊNCIAS DE GRUPOS 
DE ELEMENTOS 

Valor a atribuir pela apresentação total das 
orientações estabelecidas para cada 

aparelho. 
2.50 

B 
EXECUÇÃO, COMPOSIÇÃO 

E APRESENTAÇÃO 
ARTÍSTICA 

Penalizações por execução incorrecta dos 
elementos. 

10.00 
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1.1.1. Dificuldade. 

Cada elemento de dificuldade que compõe o exercício de competição está 

objectivamente classificado pelo CP (FIG, 2006) por um valor em função da 

sua complexidade. 

Assim, os elementos de dificuldade estão classificados e valorizados de acordo 

com o apresentado no Quadro 2. 

Quadro 2 – Classificação dos elementos de dificuldade (FIG, 2006). 

DESIGNAÇÃO DESCRIÇÃO VALOR 

A Elementos de baixa dificuldade. 0.10 

B Elementos de média dificuldade. 0.20 

C Elementos de média/alta dificuldade. 0.30 

D 
Elementos de alta dificuldade. 

0.40 

E 0.50 

F 
Elementos de elevadíssima dificuldade. 

0.60 

G 0.70 

O CP (FIG, 2006) atribuí, pela primeira vez, liberdade para o valor de 

dificuldade de um exercício na medida em que são contabilizados os nove 

elementos de dificuldade mais elevados mais a saída do aparelho. 

Cada elemento só é reconhecido uma vez em cada exercício, não sendo 

considerada a respectiva dificuldade se for executado uma segunda vez. 

1.1.2. Valor de Ligação. 

Dada a difícil e complexa execução de elementos de alta e elevadíssima 

dificuldade (elementos D, E, F e G), as normas de avaliação dos exercícios de 

competição prevêem a possibilidade das ginastas terem as suas notas 

bonificadas através da execução correcta de ligações dos mesmos com outros 

de dificuldade semelhante. 

Esta bonificação é justificada pela razão de que os elementos de dificuldade D, 

E, F e G e as ligações de elementos entre os mesmos são de extrema 

complexidade, quer no que respeita à sua aprendizagem, quer à apresentação 
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em situação de competição, premiando-se a capacidade das ginastas que os 

apresentam nos seus exercícios de competição.  

Para a apresentação de ligações especiais é possível a atribuição de 0.1 ou 0.2 

pontos de bonificação por cada ligação, em função da dificuldade da mesma e, 

a partir da edição de 2006 do CP, não há limite para este factor de cotação.  

Para as PA o valor de ligação é atribuído para a ligação directa de elementos 

de acordo com as seguintes fórmulas apresentadas no Quadro 3. 

Um elemento pode ser executado duas vezes numa ligação directa para a 

atribuição de valor de ligação, mas não recebe valor de dificuldade uma 

segunda vez. 

Quadro 3 – Fórmulas para atribuição de valor de ligação nas PA (FIG, 2006). 

Ligação de valor – 0.10 Ligação de valor – 0.20 

D (voo) + C (voo ou rotação longitudinal) 

 

Obs.: Necessário ser nesta ordem 

D (voo no mesmo banzo ou Bi para Bs) + C 

ou superior no Bs (voo ou rotação 

longitudinal) 

Obs.: Necessário ser nesta ordem 

D + D D + E  (um elemento com voo) 

D + E E + E 

1.1.3. Exigências de Grupos de Elementos 

O CP (FIG, 2006) estabelece, para cada aparelho, um conjunto de 5 

orientações relativas à composição dos exercícios de competição, que 

correspondem aos grupos de elementos que as atletas deverão apresentar. 

Cada grupo de elementos tem um valor de 0.50 pontos, pelo que o 

cumprimento da totalidade das exigências deste item de avaliação acrescenta 

em 2.50 pontos a nota A das ginastas 

Assim, o CP FIG (2006) estabelece para as PA as seguintes exigências de 

grupos de elementos: 

1 – Um elemento de voo do banzo superior para o banzo inferior (Bs-Bi); 
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2 - Um elemento de voo do banzo inferior para o banzo superior (Bi-Bs); 

3 – Um elemento de voo no mesmo banzo (elemento volante); 

4 – Um elemento “in bar” (grupos 2, 4 e 5) excluindo: 

 Elementos de voo e; 

 Balanço para apoio invertido. 

5 – Saída: 

 Sem saída, saída “A” ou “B”  - + 0.00 pontos; 

 Saída “C”                       - + 0.30 pontos; 

 Saída “D” ou superior  - + 0.50 pontos 

1.1.4. Execução, Composição e Apresentação Artística. 

A cada elemento de dificuldade está associado um nível execução técnica e 

postural que terá de ser atendido para não implicar qualquer tipo de 

penalização.  

É às seis juízes que constituem o júri B que está atribuída a função única e 

exclusiva de avaliar o nível de execução em cada exercício, pelo que as 

mesmas apenas aplicam deduções em função daquilo que observam. 

Também aqui o tipo de falta ou erro está definido em função da sua gravidade, 

pelo que são consideradas quatro tipos de falta e respectivos valores de 

penalização, a saber: 

O valor deste factor da avaliação é de 10.00 pontos, significando o máximo 

possível a deduzir a um exercício por este tipo de faltas ou erros na execução 

dos elementos apresentados, o que traduz uma das grandes alterações 

efectuadas em relação aos CP anteriores, uma vez que aumenta para o dobro 

a possibilidade de distinção entre a qualidade de execução das ginastas. 

Segundo Fink (2003) era precisamente nas notas do júri B, que avalia a 

execução, que residia um dos grandes problemas da avaliação em GA, dado 
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que as deduções que vigoravam não permitiam a melhor diferenciação entre os 

melhores ginastas. 

Quadro 4 – Tipos de Faltas e Penalizações de execução (FIG, 2006). 

TIPOS DE FALTAS DESCRIÇÃO PENALIZAÇÃO 

Faltas pequenas 
Pequenas incorrecções dos membros, má 

postura dos pés, cabeça, etc. 
0.10 

Faltas médias 
Diferença evidente da técnica perfeita, grandes 

incorrecções dos membros, etc. 
0.30 

Faltas grandes Diferença importante da técnica correcta. 0.50 

Faltas muito grandes Queda. 0.80 

De acordo com o CP FIG (2006), apresentamos no Quadro 5 as deduções de 

execução específicas para os exercícios de PA. 

Quadro 5 – Deduções de execução específicas para as PA (FIG, 2006). 

Falta 0.10 0.30 0.50 

Ajuste das pegas X   

Toque ligeiro no aparelho ou colchões com os pés  X  

Toque no aparelho com os pés   X 

Toque nos colchões com os pés   0.50 

Pernas afastadas antes de chegar a apoio invertido  X  

Ângulo de finalização dos elementos X X X 

Ritmo pobre durante todo o exercício X X  

Ritmo pobre nas rotações em apoio invertido X   

Altura insuficiente nos elementos de vôo X X  

Exercício executado com pouco balanço X   

Balanço intermédio   X 

Balanço à frente e atrás abaixo da horizontal X   

Amplitude insuficiente nos balanços para apoio invertido X X  

Falta de virtuosismo X   

Existem ainda deduções específicas para cada aparelho relativas à 

composição dos exercícios, as quais são também avaliadas pelo júri B e que 

para as PA são as apresentadas no Quadro 6. 

Uma vez que os exercícios de PA não permitem a avaliação da apresentação 

artística, esta componente não é considerada neste aparelho. 
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Quadro 6 – Deduções de composição específicas para as PA (FIG, 2006). 

Falta 0.10 0.30 0.50 

Mais que um elemento antes da entrada  X  

Falta de um elemento sem voo com rotação de 360º no 

eixo longitudinal 
 X  

Menos que duas pegas diferentes  X  

Mudar de banzo sem executar um elemento Cada X   

Balanço vazio  X  

Mais que dois elementos iguais executados directamente 

antes da saída 
X   

Não realizar saída  X  

Para o cálculo da NF de um exercício de competição, basta somar as notas 

dos Júris A e B, conforme exemplo a seguir:  

Nota A: - Dificuldade (4 C + 4 D + 2 E)   + 3.80 
 - Bonificações                                 + 0.60 
 - Elementos de Grupo (5 X 0.50 pontos)       + 2.50 

                                              Nota A    6.90 

 

Nota B:                                                             10.00 
 - Execução e Valor Artístico - 0.70 
 - Composição                           - 0.30  - 1.00 

           Nota B  9.00 

 

Nota Final                                                   15.90 
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XIX 

Intra-observador

A - B A - C A - D  A- E  A- F B - C B - D B - E B - F

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 0,975 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 0,986 1,000 0,975 1,000 0,975 1,000 0,975 1,000 0,947

p 0,000 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,014

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r

p

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 0,973 1,000 1,000 1,000 0,973 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000

r 1,000 1,000 1,000 0,918 1,000 1,000 1,000 0,918 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 0,921 1,000 1,000 1,000 0,921

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,026 0,000 0,000 0,000 0,026

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 0,968 1,000 1,000 1,000 0,968 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1/3
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XX 

Intra-observador

A - B A - C A - D  A- E  A- F B - C B - D B - E B - F

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 0,895 1,000 1,000 1,000 0,895 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000

r 1,000 0,913 0,975 1,000 1,000 0,913 0,975 1,000 1,000

p 0,000 0,030 0,005 0,000 0,000 0,030 0,005 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 0,918 0,918 1,000 1,000 0,918 0,918 1,000 1,000

p 0,000 0,028 0,028 0,000 0,000 0,028 0,028 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 0,917 1,000 1,000 1,000 0,917 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 0,918 1,000 1,000 1,000 0,918 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 0,999 0,947 0,918 1,000 0,947 0,947 0,918 1,000 0,947

p 0,000 0,014 0,028 0,000 0,014 0,014 0,028 0,000 0,014

r

p

r 0,987 1,000 0,973 1,000 0,975 1,000 0,973 0,921 0,975

p 0,000 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,005 0,026 0,005

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 0,962 1,000 1,000 0,949 0,900 0,918 0,921 0,947 0,900

p 0,000 0,000 0,000 0,014 0,037 0,028 0,026 0,014 0,037

r 0,926 0,917 0,889 1,000 0,884 0,913 1,000 0,973 0,884

p 0,000 0,029 0,044 0,000 0,047 0,030 0,000 0,005 0,047

r 1,000 1,000 1,000 0,918 1,000 1,000 1,000 0,918 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000
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XXI 

Intra-observador

A - B A - C A - D  A- E  A- F B - C B - D B - E B - F

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 0,958 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 0,917 1,000 1,000 1,000 0,917 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 0,029 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r

p

r 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Anexo IV – Correlações Ró de Spearman - Geral 
 

 

XXV 

NTE DTEX REXC NER NGF NGD NGC NEPC NEV NC2EV NC3EV NEPEV NEV1ª NEV2ª NEBI NEBS

r 1,000 0,927 0,283 0,793 0,263 -0,016 0,475 0,463 0,353 0,146 0,005 0,039 0,146 0,309 0,566 0,788

p . 0,000 0,010 0,000 0,016 0,885 0,000 0,000 0,001 0,189 0,965 0,727 0,189 0,005 0,000 0,000

r 1,000 -0,058 0,758 0,366 0,012 0,406 0,401 0,316 0,110 0,003 0,082 0,123 0,284 0,504 0,749

p . 0,601 0,000 0,001 0,914 0,000 0,000 0,004 0,321 0,977 0,464 0,269 0,009 0,000 0,000

r 1,000 0,185 -0,164 -0,107 0,218 0,191 0,208 0,067 -0,052 -0,126 0,105 0,169 0,175 0,233

p . 0,094 0,138 0,335 0,048 0,084 0,060 0,547 0,637 0,257 0,344 0,127 0,114 0,034

r 1,000 0,377 -0,013 0,204 0,191 0,433 0,336 0,228 0,140 0,271 0,300 0,521 0,591

p . 0,000 0,905 0,065 0,084 0,000 0,002 0,038 0,207 0,013 0,006 0,000 0,000

r 1,000 0,089 -0,193 -0,213 0,242 0,281 0,244 0,299 0,324 0,083 -0,224 0,435

p . 0,424 0,081 0,053 0,027 0,010 0,026 0,006 0,003 0,458 0,042 0,000

r 1,000 0,051 0,060 -0,073 -0,145 -0,091 0,009 -0,030 -0,077 -0,205 0,073

p . 0,644 0,588 0,512 0,192 0,413 0,939 0,786 0,490 0,063 0,509

r 1,000 0,963 -0,104 -0,286 -0,109 -0,044 -0,195 0,021 0,271 0,409

p . 0,000 0,347 0,009 0,325 0,691 0,077 0,848 0,013 0,000

r 1,000 -0,150 -0,299 -0,115 -0,049 -0,218 -0,014 0,289 0,391

p . 0,177 0,006 0,302 0,659 0,048 0,903 0,008 0,000

r 1,000 0,575 0,250 0,357 0,567 0,810 -0,049 0,459

p . 0,000 0,022 0,001 0,000 0,000 0,659 0,000

r 1,000 0,435 0,320 0,603 0,244 0,032 0,146

p . 0,000 0,003 0,000 0,027 0,771 0,189

r 1,000 0,159 0,315 0,111 0,064 -0,043

p . 0,152 0,004 0,316 0,568 0,698

r 1,000 0,353 0,224 -0,088 0,103

p . 0,001 0,042 0,428 0,355

r 1,000 0,010 0,034 0,135

p . 0,926 0,759 0,225

r 1,000 -0,096 0,446

p . 0,389 0,000

r 1,000 0,003

p . 0,976

r 1,000

p .

r

p

r

p

r

p

r

p

NTE

DTEX

REXC

NER

NGF

NGD
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NEV
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NPBIBS

NPBSBI

NPG

NCPB

NEV1ª

NPBIBS NPBSBI NPG NCBB NMD NPAI NEINB NEINBF NEINBA NEINBV NBICOS NSTA NENDOS DREX DEN DS

r 0,277 -0,079 0,260 0,371 0,306 0,859 0,296 0,075 0,301 0,384 0,513 0,114 0,116 0,927 0,114 0,366

p 0,011 0,476 0,017 0,001 0,005 0,000 0,007 0,503 0,006 0,000 0,000 0,306 0,296 0,000 0,306 0,001

r 0,295 -0,151 0,281 0,392 0,290 0,865 0,258 0,127 0,255 0,271 0,486 0,100 0,175 0,849 0,082 0,364

p 0,007 0,172 0,010 0,000 0,008 0,000 0,018 0,252 0,020 0,013 0,000 0,370 0,114 0,000 0,460 0,001

r 0,001 0,127 -0,101 -0,091 0,089 0,076 0,011 -0,192 0,036 0,258 0,185 -0,069 -0,194 0,279 0,057 0,117

p 0,992 0,252 0,362 0,416 0,425 0,496 0,924 0,082 0,745 0,019 0,094 0,534 0,079 0,011 0,608 0,293

r 0,246 -0,050 0,066 0,212 0,085 0,640 0,008 0,012 0,010 0,250 0,710 -0,021 0,023 0,665 -0,183 0,218

p 0,025 0,652 0,551 0,054 0,444 0,000 0,946 0,914 0,932 0,023 0,000 0,854 0,835 0,000 0,098 0,048

r 0,151 -0,214 -0,102 0,094 -0,049 0,360 -0,248 -0,254 -0,229 -0,153 0,077 -0,205 -0,202 0,198 0,007 0,288

p 0,173 0,052 0,358 0,398 0,661 0,001 0,024 0,021 0,037 0,166 0,491 0,063 0,067 0,073 0,947 0,008

r -0,266 -0,162 0,475 -0,138 0,115 0,079 -0,221 -0,083 -0,217 -0,128 -0,017 -0,206 -0,161 -0,056 -0,048 -0,261

p 0,015 0,144 0,000 0,212 0,302 0,479 0,045 0,453 0,049 0,249 0,879 0,061 0,145 0,616 0,667 0,017

r -0,013 -0,194 0,574 0,206 0,224 0,442 0,141 0,063 0,134 0,220 0,083 -0,015 0,098 0,473 0,030 0,130

p 0,905 0,078 0,000 0,062 0,042 0,000 0,204 0,569 0,226 0,046 0,456 0,890 0,376 0,000 0,787 0,243

r -0,038 -0,204 0,594 0,233 0,218 0,445 0,206 0,169 0,197 0,238 0,053 0,092 0,151 0,474 0,026 0,143

p 0,734 0,065 0,000 0,034 0,048 0,000 0,062 0,127 0,074 0,030 0,633 0,408 0,174 0,000 0,813 0,197

r 0,086 0,002 -0,304 0,035 -0,013 0,152 -0,241 -0,243 -0,223 -0,184 0,474 -0,124 -0,206 0,201 -0,049 0,134

p 0,442 0,985 0,005 0,754 0,911 0,170 0,028 0,027 0,043 0,096 0,000 0,265 0,062 0,069 0,660 0,228

r 0,157 0,143 -0,349 0,147 -0,091 0,084 -0,065 -0,009 -0,068 -0,013 0,195 0,045 0,010 0,128 -0,107 0,096

p 0,156 0,197 0,001 0,186 0,414 0,451 0,561 0,937 0,540 0,908 0,078 0,683 0,931 0,249 0,336 0,390

r 0,034 -0,044 -0,203 0,153 -0,204 0,045 0,081 -0,048 0,085 0,086 0,003 0,174 -0,044 -0,030 -0,117 0,040

p 0,758 0,694 0,065 0,167 0,064 0,688 0,465 0,669 0,445 0,439 0,975 0,115 0,694 0,791 0,292 0,718

r 0,082 0,018 -0,118 -0,171 -0,174 0,011 -0,189 -0,125 -0,183 -0,075 0,143 -0,065 -0,115 -0,035 -0,170 -0,075

p 0,460 0,875 0,286 0,123 0,115 0,922 0,088 0,262 0,098 0,500 0,197 0,557 0,302 0,753 0,124 0,502

r 0,120 0,133 -0,317 0,007 -0,126 0,040 -0,227 -0,354 -0,189 -0,237 0,281 -0,142 -0,364 -0,003 -0,104 0,072

p 0,281 0,232 0,003 0,953 0,256 0,716 0,039 0,001 0,087 0,031 0,010 0,201 0,001 0,978 0,347 0,517

r 0,027 -0,078 -0,156 0,021 0,077 0,136 -0,153 -0,069 -0,158 -0,097 0,373 -0,048 -0,017 0,228 0,036 0,122

p 0,810 0,481 0,160 0,850 0,487 0,219 0,168 0,536 0,154 0,384 0,001 0,667 0,879 0,038 0,748 0,273

r 0,320 0,135 0,153 0,222 0,156 0,408 0,471 0,257 0,460 0,507 0,434 0,196 0,228 0,529 -0,062 0,098

p 0,003 0,225 0,168 0,043 0,159 0,000 0,000 0,019 0,000 0,000 0,000 0,075 0,038 0,000 0,575 0,378

r 0,122 -0,189 0,238 0,272 0,258 0,728 0,019 -0,047 0,028 0,108 0,335 0,035 0,020 0,744 0,123 0,351

p 0,271 0,087 0,031 0,013 0,019 0,000 0,861 0,675 0,802 0,332 0,002 0,753 0,857 0,000 0,267 0,001

r 1,000 0,479 -0,040 0,027 0,235 0,094 0,027 -0,037 0,022 0,149 0,181 -0,101 0,061 0,224 0,235 0,032

p . 0,000 0,720 0,809 0,033 0,399 0,805 0,742 0,846 0,178 0,101 0,363 0,584 0,042 0,032 0,772

r 1,000 -0,235 -0,245 -0,149 -0,287 -0,050 -0,085 -0,043 0,051 0,045 -0,180 -0,078 -0,085 -0,083 -0,295

p . 0,033 0,025 0,180 0,009 0,652 0,447 0,698 0,647 0,686 0,103 0,484 0,447 0,454 0,007

r 1,000 0,064 0,378 0,328 0,135 0,189 0,119 0,160 -0,026 0,172 0,198 0,312 0,129 -0,008

p . 0,564 0,000 0,002 0,224 0,087 0,284 0,148 0,818 0,121 0,073 0,004 0,246 0,945

r 1,000 0,025 0,490 0,452 0,251 0,444 0,162 -0,141 0,300 0,224 0,399 0,185 0,345

p . 0,826 0,000 0,000 0,022 0,000 0,142 0,203 0,006 0,042 0,000 0,094 0,001

 

NPBIBS

NPBSBI

NPG

NCBB

NEV1ª

NEV2ª

NEBI

NEBS

NEV

NC2EV

NC3EV

NEPEV

NGF

NGD

NGC

NEPC

NTE

DTEX

REXC

NER

Correlações Ró de Spearman - Geral

Página 2/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo IV – Correlações Ró de Spearman - Geral 
 

 

XXVI 

DEV DPBIBS DPBSBI DEBI DEBS DE1ª DE2ª NEDEF NTLIG NLIG01 NLIG02 DEINB NEBIFBS NEBSFBI NEBICBS NEBSCBI

r 0,342 0,367 0,226 0,446 0,789 0,885 0,850 0,548 0,384 0,343 0,168 0,272 0,534 0,408 0,218 0,390

p 0,002 0,001 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,129 0,013 0,000 0,000 0,048 0,000

r 0,309 0,281 0,134 0,355 0,755 0,800 0,822 0,484 0,311 0,290 0,087 0,234 0,574 0,336 0,132 0,417

p 0,004 0,010 0,226 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,008 0,433 0,034 0,000 0,002 0,235 0,000

r 0,184 0,210 0,235 0,195 0,197 0,289 0,184 0,226 0,188 0,158 0,171 0,028 -0,078 0,185 0,218 0,078

p 0,096 0,057 0,033 0,077 0,074 0,008 0,097 0,040 0,089 0,153 0,123 0,799 0,483 0,094 0,048 0,481

r 0,431 0,148 -0,020 0,304 0,612 0,607 0,590 0,241 0,136 0,010 0,203 0,021 0,495 0,087 0,205 0,492

p 0,000 0,182 0,858 0,005 0,000 0,000 0,000 0,028 0,222 0,932 0,065 0,854 0,000 0,435 0,063 0,000

r 0,239 -0,058 -0,038 -0,284 0,413 0,175 0,241 0,025 0,001 -0,119 0,108 -0,259 0,037 -0,150 -0,280 0,589

p 0,029 0,600 0,731 0,009 0,000 0,113 0,028 0,821 0,994 0,284 0,329 0,018 0,741 0,177 0,010 0,000

r -0,077 -0,250 -0,129 -0,152 0,018 -0,031 -0,077 -0,226 -0,181 -0,104 -0,184 -0,213 -0,048 0,259 -0,176 -0,080

p 0,491 0,023 0,245 0,170 0,871 0,783 0,490 0,040 0,101 0,347 0,096 0,053 0,663 0,018 0,111 0,470

r -0,122 0,135 0,093 0,191 0,401 0,520 0,345 0,160 0,168 0,245 -0,080 0,070 0,317 0,486 0,018 -0,078

p 0,273 0,225 0,404 0,084 0,000 0,000 0,001 0,148 0,129 0,026 0,470 0,529 0,004 0,000 0,873 0,483

r -0,156 0,120 0,091 0,226 0,395 0,500 0,371 0,182 0,196 0,266 -0,054 0,135 0,356 0,528 0,011 -0,128

p 0,159 0,280 0,412 0,040 0,000 0,000 0,001 0,100 0,076 0,015 0,625 0,222 0,001 0,000 0,922 0,249

r 0,973 -0,198 -0,213 -0,220 0,367 0,173 0,285 0,078 0,036 -0,182 0,336 -0,232 0,221 -0,230 -0,233 0,655

p 0,000 0,073 0,053 0,045 0,001 0,118 0,009 0,484 0,746 0,099 0,002 0,034 0,045 0,036 0,034 0,000

r 0,581 -0,034 0,072 -0,085 0,251 0,063 0,181 0,157 0,270 -0,092 0,655 -0,078 0,174 -0,246 -0,119 0,396

p 0,000 0,761 0,517 0,443 0,022 0,572 0,102 0,158 0,013 0,409 0,000 0,484 0,116 0,025 0,283 0,000

r 0,233 -0,053 -0,143 0,013 -0,018 0,002 -0,036 -0,040 0,144 -0,153 0,332 0,089 0,196 -0,242 -0,141 0,202

p 0,034 0,632 0,198 0,906 0,871 0,988 0,746 0,719 0,194 0,168 0,002 0,422 0,076 0,027 0,204 0,067

r 0,376 -0,097 -0,315 -0,142 0,067 -0,111 0,051 -0,272 -0,238 -0,400 0,123 -0,172 0,169 -0,201 -0,249 0,297

p 0,000 0,384 0,004 0,200 0,550 0,318 0,648 0,013 0,030 0,000 0,268 0,120 0,127 0,068 0,023 0,006

r 0,576 -0,286 -0,105 -0,158 0,143 -0,022 0,102 -0,027 0,011 -0,245 0,384 -0,214 0,110 -0,272 -0,072 0,360

p 0,000 0,009 0,344 0,154 0,196 0,842 0,359 0,809 0,919 0,026 0,000 0,052 0,324 0,013 0,516 0,001

r 0,769 -0,073 -0,224 -0,182 0,327 0,205 0,261 0,087 0,034 -0,049 0,111 -0,154 0,205 -0,095 -0,265 0,529

p 0,000 0,510 0,042 0,100 0,003 0,064 0,017 0,432 0,762 0,662 0,319 0,165 0,063 0,393 0,015 0,000

r -0,011 0,443 0,076 0,854 0,125 0,532 0,420 0,318 0,248 0,260 0,078 0,502 0,531 0,128 0,697 -0,115

p 0,921 0,000 0,493 0,000 0,261 0,000 0,000 0,003 0,024 0,018 0,485 0,000 0,000 0,250 0,000 0,300

r 0,424 0,119 0,197 -0,067 0,889 0,677 0,744 0,448 0,313 0,235 0,182 -0,028 0,294 0,380 -0,209 0,571

p 0,000 0,284 0,074 0,549 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,033 0,099 0,804 0,007 0,000 0,058 0,000

r 0,099 0,448 0,080 0,230 0,199 0,161 0,278 0,203 0,184 0,168 0,127 0,046 0,228 -0,209 0,212 0,303

p 0,374 0,000 0,470 0,036 0,072 0,145 0,011 0,066 0,095 0,128 0,252 0,682 0,038 0,058 0,055 0,005

r 0,013 0,152 0,205 0,066 -0,103 -0,128 -0,054 0,013 0,084 0,124 0,020 -0,020 -0,069 -0,082 0,224 -0,090

p 0,904 0,170 0,063 0,551 0,354 0,247 0,625 0,908 0,449 0,264 0,860 0,861 0,535 0,463 0,041 0,417

r -0,292 0,098 0,063 0,181 0,209 0,292 0,249 0,177 0,187 0,290 -0,061 0,093 0,225 0,446 0,007 -0,220

p 0,007 0,376 0,574 0,102 0,058 0,007 0,023 0,109 0,090 0,008 0,582 0,401 0,041 0,000 0,948 0,046

r 0,014 0,032 0,212 0,131 0,371 0,512 0,298 0,368 0,282 0,206 0,236 0,329 0,338 0,230 -0,051 0,019

p 0,896 0,771 0,055 0,236 0,001 0,000 0,006 0,001 0,010 0,062 0,032 0,002 0,002 0,037 0,647 0,866
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NEPFFBI NEPDFBI NEVCBI NEVFBI NEPIAI NEPFAI NEPAC NEPFC NEVPAC NEVPFC PCS NFECH NABERT NANT NRECT NRTFAP

r 0,077 0,383 0,115 0,258 0,860 0,856 0,681 0,439 0,111 0,312 0,422 0,396 0,480 0,568 0,506 0,436

p 0,486 0,000 0,300 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,318 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r -0,025 0,395 0,098 0,248 0,859 0,858 0,597 0,463 0,100 0,299 0,347 0,502 0,457 0,526 0,501 0,414

p 0,823 0,000 0,376 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,367 0,006 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 0,253 -0,046 0,153 -0,006 0,088 0,080 0,321 -0,052 0,066 0,157 0,218 -0,279 0,092 0,127 0,160 0,062

p 0,021 0,682 0,166 0,957 0,429 0,474 0,003 0,641 0,556 0,156 0,048 0,011 0,411 0,253 0,149 0,581

r -0,055 0,102 0,363 -0,094 0,626 0,625 0,627 0,238 0,156 0,294 0,254 0,426 0,504 0,380 0,493 0,193

p 0,621 0,359 0,001 0,400 0,000 0,000 0,000 0,030 0,158 0,007 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,081

r -0,013 -0,162 0,272 -0,176 0,355 0,359 0,341 -0,084 0,279 0,035 -0,073 -0,065 -0,148 -0,205 0,156 -0,168

p 0,905 0,144 0,013 0,112 0,001 0,001 0,002 0,452 0,011 0,750 0,511 0,562 0,181 0,063 0,159 0,128

r 0,012 0,387 -0,120 0,156 0,067 0,069 0,122 -0,136 -0,127 0,059 0,012 -0,055 -0,190 -0,283 -0,074 0,440

p 0,912 0,000 0,280 0,159 0,547 0,536 0,273 0,222 0,252 0,598 0,912 0,619 0,085 0,009 0,509 0,000

r -0,139 0,672 -0,248 0,300 0,443 0,452 0,469 0,009 -0,158 0,107 0,296 0,141 0,159 0,168 0,036 0,835

p 0,210 0,000 0,024 0,006 0,000 0,000 0,000 0,933 0,153 0,335 0,007 0,202 0,152 0,128 0,750 0,000

r -0,128 0,718 -0,301 0,333 0,447 0,460 0,380 0,071 -0,157 0,059 0,240 0,192 0,191 0,201 0,005 0,829

p 0,248 0,000 0,006 0,002 0,000 0,000 0,000 0,522 0,156 0,594 0,029 0,082 0,083 0,068 0,964 0,000

r -0,083 -0,153 0,777 -0,108 0,144 0,133 0,258 0,211 0,564 0,540 0,214 0,186 0,189 0,083 0,460 -0,195

p 0,456 0,169 0,000 0,332 0,195 0,232 0,019 0,056 0,000 0,000 0,053 0,093 0,088 0,455 0,000 0,078

r 0,021 -0,275 0,548 -0,256 0,089 0,082 0,134 -0,018 0,698 -0,146 -0,005 0,034 0,052 -0,002 0,081 -0,294

p 0,848 0,012 0,000 0,019 0,426 0,460 0,228 0,874 0,000 0,188 0,965 0,759 0,642 0,989 0,469 0,007

r -0,143 -0,192 0,224 -0,218 0,043 0,041 0,117 -0,190 0,375 -0,214 -0,106 -0,077 -0,060 -0,047 -0,181 -0,151

p 0,198 0,082 0,041 0,048 0,699 0,710 0,291 0,085 0,000 0,052 0,342 0,490 0,588 0,675 0,102 0,174

r -0,199 -0,026 0,269 -0,073 0,018 0,012 0,139 -0,127 0,321 0,154 0,002 0,056 0,072 -0,060 0,039 -0,057

p 0,071 0,812 0,014 0,510 0,871 0,912 0,210 0,252 0,003 0,164 0,987 0,615 0,520 0,592 0,728 0,607

r -0,034 -0,272 0,519 -0,228 0,043 0,038 0,196 -0,051 0,511 0,058 0,151 0,046 0,033 -0,010 0,213 -0,283

p 0,761 0,013 0,000 0,038 0,701 0,736 0,076 0,646 0,000 0,601 0,173 0,682 0,770 0,932 0,053 0,010

r -0,079 -0,008 0,577 0,013 0,125 0,115 0,155 0,289 0,301 0,608 0,158 0,187 0,174 0,087 0,387 -0,038

p 0,480 0,944 0,000 0,910 0,259 0,302 0,162 0,008 0,006 0,000 0,152 0,091 0,117 0,432 0,000 0,733

r -0,056 0,124 -0,131 0,151 0,401 0,399 0,339 0,245 -0,130 0,034 0,303 0,394 0,594 0,682 0,299 0,233

p 0,613 0,266 0,237 0,174 0,000 0,000 0,002 0,026 0,242 0,760 0,005 0,000 0,000 0,000 0,006 0,034

r 0,027 0,445 0,226 0,215 0,730 0,730 0,578 0,355 0,227 0,333 0,308 0,214 0,194 0,216 0,429 0,370

p 0,809 0,000 0,040 0,051 0,000 0,000 0,000 0,001 0,039 0,002 0,005 0,052 0,079 0,050 0,000 0,001

r -0,286 -0,006 0,073 0,029 0,096 0,098 0,137 0,164 -0,058 0,067 -0,055 0,258 0,080 0,109 0,448 -0,108

p 0,009 0,954 0,512 0,793 0,386 0,379 0,218 0,137 0,603 0,546 0,623 0,018 0,472 0,326 0,000 0,329

r 0,022 -0,247 0,055 -0,038 -0,272 -0,280 -0,049 -0,084 -0,136 -0,023 0,119 0,035 0,083 0,086 0,134 -0,268

p 0,843 0,024 0,620 0,730 0,013 0,010 0,660 0,451 0,222 0,837 0,284 0,756 0,453 0,439 0,226 0,014

r -0,124 0,785 -0,560 0,588 0,314 0,331 0,075 0,181 -0,359 0,013 -0,020 0,290 0,168 0,027 -0,057 0,725

p 0,264 0,000 0,000 0,000 0,004 0,002 0,500 0,101 0,001 0,910 0,856 0,008 0,129 0,806 0,610 0,000

r 0,178 0,129 -0,025 0,082 0,465 0,468 0,126 0,309 0,324 -0,211 0,040 0,247 0,010 0,234 -0,123 0,216

p 0,108 0,245 0,822 0,462 0,000 0,000 0,257 0,005 0,003 0,056 0,723 0,024 0,927 0,033 0,269 0,050

NPBIBS

NPBSBI
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Anexo IV – Correlações Ró de Spearman - Geral 
 

 

XXVII 

NRTAAP NRTFFA NRTAFA NRLAP NRLFA NRLSU NERLAP NERLFA NERLSU NRD360 NEINBRL RTLS NERMFA NOTA

r 0,224 0,162 0,174 0,396 -0,047 -0,143 0,488 -0,091 -0,143 0,207 0,080 -0,007 0,017 -0,390

p 0,042 0,142 0,116 0,000 0,674 0,198 0,000 0,411 0,198 0,060 0,474 0,953 0,876 0,000

r 0,272 0,200 0,046 0,490 -0,051 -0,097 0,574 -0,119 -0,097 0,201 0,120 -0,011 0,012 -0,403

p 0,013 0,070 0,678 0,000 0,644 0,382 0,000 0,282 0,382 0,069 0,281 0,921 0,911 0,000

r -0,101 -0,116 0,377 -0,156 0,077 -0,203 -0,144 0,128 -0,203 0,066 -0,183 0,071 0,109 0,014

p 0,363 0,296 0,000 0,160 0,490 0,066 0,194 0,249 0,066 0,554 0,098 0,524 0,325 0,899

r 0,189 0,028 0,249 0,225 0,014 -0,127 0,297 -0,011 -0,127 0,087 -0,155 0,024 0,188 -0,186

p 0,087 0,801 0,023 0,040 0,900 0,254 0,006 0,919 0,254 0,432 0,162 0,828 0,088 0,093

r 0,543 -0,112 0,047 0,188 0,340 -0,144 0,078 0,292 -0,144 -0,017 -0,286 0,236 0,378 -0,195

p 0,000 0,315 0,673 0,089 0,002 0,195 0,486 0,007 0,195 0,875 0,009 0,032 0,000 0,078

r -0,212 0,296 -0,256 0,199 -0,171 -0,147 0,287 -0,120 -0,147 0,112 -0,275 -0,178 -0,090 0,116

p 0,054 0,007 0,020 0,071 0,123 0,186 0,009 0,278 0,186 0,313 0,012 0,108 0,420 0,295

r -0,329 0,257 -0,061 0,245 -0,415 -0,076 0,461 -0,445 -0,076 0,372 -0,065 -0,138 -0,358 -0,270

p 0,002 0,019 0,581 0,025 0,000 0,497 0,000 0,000 0,497 0,001 0,559 0,214 0,001 0,014

r -0,309 0,337 -0,148 0,264 -0,429 -0,059 0,474 -0,461 -0,059 0,345 0,011 -0,165 -0,385 -0,323

p 0,004 0,002 0,182 0,016 0,000 0,596 0,000 0,000 0,596 0,001 0,921 0,136 0,000 0,003

r 0,218 -0,138 0,245 -0,293 0,337 -0,058 -0,261 0,352 -0,058 -0,198 -0,250 0,116 0,286 0,114

p 0,048 0,213 0,026 0,007 0,002 0,605 0,017 0,001 0,605 0,073 0,023 0,296 0,009 0,306

r 0,268 -0,212 0,259 -0,273 0,496 -0,104 -0,321 0,486 -0,104 -0,160 -0,082 0,209 0,298 0,039

p 0,014 0,054 0,018 0,013 0,000 0,350 0,003 0,000 0,350 0,149 0,460 0,057 0,006 0,727

r 0,220 -0,159 0,145 -0,268 0,263 -0,040 -0,270 0,267 -0,040 -0,107 -0,115 0,160 0,235 0,053

p 0,045 0,151 0,192 0,014 0,016 0,721 0,013 0,015 0,721 0,336 0,301 0,149 0,033 0,637

r 0,129 0,012 -0,017 -0,361 0,096 0,040 -0,261 0,076 0,040 -0,280 -0,130 0,058 0,005 0,082

p 0,247 0,917 0,879 0,001 0,389 0,720 0,017 0,496 0,720 0,010 0,240 0,602 0,967 0,463

r 0,208 -0,143 0,228 -0,252 0,307 -0,175 -0,261 0,307 -0,175 -0,099 -0,185 0,146 0,232 0,140

p 0,060 0,197 0,038 0,022 0,005 0,113 0,017 0,005 0,113 0,374 0,094 0,189 0,035 0,207

r 0,099 -0,041 0,144 -0,169 0,179 0,079 -0,125 0,191 0,079 -0,173 -0,198 0,028 0,186 0,056

p 0,374 0,715 0,195 0,126 0,106 0,477 0,261 0,084 0,477 0,117 0,073 0,800 0,092 0,613

r -0,006 0,069 0,232 0,157 -0,245 0,031 0,273 -0,328 0,031 0,101 0,276 -0,040 -0,202 -0,107

p 0,957 0,536 0,035 0,155 0,026 0,779 0,013 0,002 0,779 0,362 0,012 0,716 0,067 0,337

r 0,227 0,197 -0,012 0,407 0,077 -0,217 0,411 0,096 -0,217 0,246 -0,092 -0,001 0,100 -0,383

p 0,039 0,074 0,912 0,000 0,491 0,048 0,000 0,387 0,048 0,025 0,410 0,990 0,368 0,000

r 0,016 0,139 -0,008 0,132 0,069 0,169 0,053 0,084 0,169 0,165 0,066 -0,033 -0,021 -0,152

p 0,883 0,210 0,943 0,236 0,537 0,127 0,632 0,451 0,127 0,135 0,556 0,770 0,853 0,170

r -0,088 0,001 0,050 -0,259 -0,152 0,125 -0,336 -0,075 0,125 -0,023 -0,050 -0,152 -0,291 0,201

p 0,428 0,993 0,653 0,018 0,171 0,261 0,002 0,500 0,261 0,833 0,654 0,171 0,008 0,068

r -0,284 0,586 -0,412 0,502 -0,340 -0,056 0,609 -0,369 -0,056 0,559 0,070 -0,163 -0,385 -0,220

p 0,009 0,000 0,000 0,000 0,002 0,612 0,000 0,001 0,612 0,000 0,530 0,140 0,000 0,045

r 0,297 -0,042 0,061 0,273 0,085 0,059 0,301 -0,043 0,059 0,049 0,310 0,126 0,093 -0,518

p 0,006 0,704 0,584 0,013 0,447 0,597 0,006 0,701 0,597 0,657 0,004 0,255 0,403 0,000

NPBIBS

NPBSBI

NPG
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NPBIBS NPBSBI NPG NCBB NMD NPAI NEINB NEINBF NEINBA NEINBV NBICOS NSTA NENDOS DREX DEN DS

r 1,000 0,187 0,133 -0,016 0,129 0,116 0,199 0,095 0,041 0,312 0,374 0,035

p . 0,090 0,230 0,887 0,244 0,295 0,072 0,393 0,713 0,004 0,001 0,757

r 1,000 0,436 0,215 0,431 0,439 0,190 0,268 0,232 0,885 0,148 0,431

p . 0,000 0,051 0,000 0,000 0,086 0,014 0,035 0,000 0,181 0,000

r 1,000 0,459 0,993 0,661 -0,320 0,719 0,417 0,458 0,238 0,263

p . 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,030 0,016

r 1,000 0,368 0,235 -0,133 0,520 0,926 0,202 -0,011 0,089

p . 0,001 0,033 0,231 0,000 0,000 0,067 0,925 0,424

r 1,000 0,667 -0,321 0,695 0,320 0,455 0,233 0,269

p . 0,000 0,003 0,000 0,003 0,000 0,034 0,014

r 1,000 -0,081 0,370 0,178 0,554 0,104 0,218

p . 0,468 0,001 0,108 0,000 0,351 0,048

r 1,000 -0,270 -0,087 0,303 -0,262 -0,081

p . 0,014 0,435 0,005 0,017 0,466

r 1,000 0,480 0,280 0,185 0,167

p . 0,000 0,010 0,095 0,131

r 1,000 0,217 0,021 0,082

p . 0,049 0,853 0,460

r 1,000 0,218 0,446

p . 0,048 0,000

r 1,000 0,294

p . 0,007

r 1,000

p .

r

p

r

p

r

p

r

p

r

p

r

p

r

p

r

p
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Anexo IV – Correlações Ró de Spearman - Geral 
 

 

XXVIII 

 DEV DPBIBS DPBSBI DEBI DEBS DE1ª DE2ª NEDEF NTLIG NLIG01 NLIG02 DEINB NEBIFBS NEBSFBI NEBICBS NEBSCBI

r -0,024 0,260 0,133 0,157 0,245 0,248 0,297 0,291 0,232 0,295 0,011 0,105 0,198 0,293 0,052 0,019

p 0,830 0,017 0,231 0,158 0,025 0,024 0,006 0,008 0,035 0,007 0,925 0,343 0,072 0,007 0,640 0,866

r 0,161 0,342 0,289 0,411 0,732 0,863 0,821 0,533 0,393 0,342 0,160 0,409 0,532 0,453 0,041 0,303

p 0,147 0,002 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,148 0,000 0,000 0,000 0,714 0,005

r -0,191 0,601 0,410 0,699 0,121 0,515 0,392 0,554 0,449 0,443 0,143 0,973 0,219 0,350 0,345 -0,287

p 0,084 0,000 0,000 0,000 0,275 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,197 0,000 0,047 0,001 0,001 0,009

r -0,222 0,123 -0,003 0,340 0,043 0,206 0,154 0,194 0,144 0,128 0,072 0,451 0,255 0,150 0,074 -0,208

p 0,043 0,267 0,976 0,002 0,699 0,061 0,165 0,080 0,194 0,247 0,515 0,000 0,020 0,176 0,507 0,059

r -0,170 0,607 0,441 0,690 0,124 0,512 0,399 0,566 0,459 0,454 0,148 0,967 0,189 0,352 0,356 -0,275

p 0,124 0,000 0,000 0,000 0,262 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,182 0,000 0,087 0,001 0,001 0,012

r -0,107 0,816 0,385 0,768 0,177 0,526 0,446 0,475 0,408 0,359 0,209 0,717 0,174 0,339 0,456 -0,147

p 0,338 0,000 0,000 0,000 0,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,058 0,000 0,117 0,002 0,000 0,184

r 0,441 -0,108 -0,257 0,107 0,331 0,204 0,299 0,003 -0,101 -0,159 0,047 -0,283 0,327 -0,041 0,267 0,334

p 0,000 0,332 0,019 0,335 0,002 0,064 0,006 0,981 0,365 0,152 0,673 0,010 0,003 0,715 0,015 0,002

r -0,099 0,259 0,188 0,413 0,093 0,218 0,288 0,442 0,367 0,226 0,308 0,709 0,226 0,072 0,048 -0,092

p 0,371 0,018 0,089 0,000 0,402 0,047 0,008 0,000 0,001 0,040 0,005 0,000 0,040 0,516 0,669 0,406

r -0,214 0,176 -0,043 0,296 0,090 0,222 0,161 0,181 0,112 0,111 0,013 0,405 0,289 0,102 0,009 -0,144

p 0,052 0,112 0,701 0,007 0,419 0,044 0,147 0,102 0,313 0,316 0,910 0,000 0,008 0,361 0,935 0,194

r 0,221 0,520 0,407 0,535 0,790 0,922 0,910 0,708 0,554 0,510 0,226 0,426 0,470 0,480 0,241 0,291

p 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 0,028 0,008

r -0,024 0,341 0,197 0,139 0,076 0,254 0,187 0,327 0,268 0,264 0,150 0,199 0,077 0,158 -0,102 -0,044

p 0,833 0,002 0,075 0,210 0,494 0,020 0,090 0,003 0,014 0,016 0,176 0,071 0,488 0,154 0,357 0,690

r 0,171 0,267 0,224 0,165 0,387 0,471 0,450 0,471 0,302 0,259 0,155 0,243 0,186 0,216 -0,038 0,155

p 0,123 0,015 0,042 0,137 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,018 0,161 0,027 0,093 0,050 0,733 0,162

r 1,000 -0,132 -0,191 -0,156 0,357 0,172 0,325 0,095 0,051 -0,175 0,376 -0,176 0,207 -0,220 -0,167 0,615

p . 0,235 0,083 0,158 0,001 0,120 0,003 0,395 0,644 0,115 0,000 0,111 0,061 0,046 0,132 0,000

r 1,000 0,431 0,710 0,179 0,487 0,461 0,530 0,437 0,458 0,140 0,653 0,063 0,223 0,477 -0,039

p . 0,000 0,000 0,106 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,206 0,000 0,571 0,042 0,000 0,728

r 1,000 0,223 0,310 0,383 0,391 0,694 0,672 0,680 0,280 0,352 -0,130 0,415 0,214 -0,134

p . 0,043 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,001 0,241 0,000 0,052 0,229

r 1,000 0,034 0,533 0,421 0,422 0,320 0,349 0,068 0,762 0,360 0,194 0,688 -0,215

p . 0,757 0,000 0,000 0,000 0,003 0,001 0,539 0,000 0,001 0,078 0,000 0,051

r 1,000 0,703 0,778 0,563 0,455 0,369 0,221 0,054 0,286 0,385 -0,055 0,488

p . 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,045 0,628 0,009 0,000 0,623 0,000

r 1,000 0,741 0,632 0,481 0,475 0,145 0,468 0,460 0,517 0,225 0,189

p . 0,000 0,000 0,000 0,000 0,191 0,000 0,000 0,000 0,041 0,086

r 1,000 0,726 0,564 0,488 0,291 0,375 0,432 0,362 0,171 0,406

p . 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 0,000 0,001 0,122 0,000

r 1,000 0,873 0,793 0,420 0,527 0,119 0,343 0,311 0,117

p . 0,000 0,000 0,000 0,000 0,283 0,002 0,004 0,293
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NPAI

NEINB

NEINBF

NEPFFBI NEPDFBI NEVCBI NEVFBI NEPIAI NEPFAI NEPAC NEPFC NEVPAC NEVPFC PCS NFECH NABERT NANT NRECT NRTFAP

r 0,011 0,437 -0,128 0,244 0,193 0,210 0,071 0,313 -0,074 0,048 0,018 0,147 0,085 0,027 0,307 0,255

p 0,924 0,000 0,250 0,026 0,081 0,057 0,521 0,004 0,507 0,666 0,870 0,186 0,445 0,810 0,005 0,020

r 0,109 0,429 -0,002 0,223 0,987 0,990 0,544 0,420 0,134 0,114 0,280 0,340 0,375 0,579 0,205 0,494

p 0,327 0,000 0,984 0,043 0,000 0,000 0,000 0,000 0,228 0,305 0,010 0,002 0,000 0,000 0,063 0,000

r 0,267 0,148 -0,388 0,351 0,434 0,441 -0,029 0,383 0,070 -0,287 -0,010 0,149 0,239 0,690 -0,196 0,155

p 0,015 0,181 0,000 0,001 0,000 0,000 0,794 0,000 0,528 0,009 0,931 0,178 0,029 0,000 0,076 0,161

r -0,031 0,258 -0,204 0,069 0,215 0,213 -0,223 0,369 -0,051 -0,180 -0,140 0,376 0,161 0,371 -0,227 0,310

p 0,780 0,018 0,064 0,534 0,050 0,053 0,042 0,001 0,647 0,104 0,207 0,000 0,145 0,001 0,039 0,004

r 0,294 0,124 -0,386 0,367 0,430 0,437 -0,010 0,361 0,078 -0,277 0,001 0,114 0,238 0,685 -0,180 0,122

p 0,007 0,263 0,000 0,001 0,000 0,000 0,929 0,001 0,486 0,011 0,992 0,304 0,030 0,000 0,103 0,271

r 0,193 0,183 -0,310 0,259 0,444 0,442 0,230 0,127 -0,133 -0,109 0,113 -0,024 0,375 0,622 -0,121 0,209

p 0,081 0,098 0,004 0,018 0,000 0,000 0,036 0,253 0,231 0,327 0,310 0,830 0,000 0,000 0,274 0,058

r -0,091 0,000 0,438 -0,172 0,184 0,174 0,386 0,204 0,016 0,488 0,318 0,431 0,441 0,179 0,673 0,013

p 0,412 0,999 0,000 0,119 0,097 0,115 0,000 0,064 0,889 0,000 0,003 0,000 0,000 0,105 0,000 0,909

r -0,022 0,199 -0,268 0,259 0,270 0,271 -0,340 0,547 0,136 -0,297 -0,219 0,278 0,241 0,473 -0,207 0,052

p 0,846 0,071 0,014 0,018 0,013 0,013 0,002 0,000 0,221 0,006 0,046 0,011 0,028 0,000 0,061 0,638

r -0,087 0,235 -0,165 0,052 0,233 0,231 -0,189 0,370 -0,032 -0,154 -0,119 0,371 0,108 0,347 -0,190 0,293

p 0,435 0,032 0,135 0,642 0,034 0,036 0,088 0,001 0,773 0,166 0,283 0,001 0,331 0,001 0,086 0,007

r 0,132 0,426 -0,048 0,334 0,892 0,890 0,595 0,445 0,072 0,156 0,348 0,306 0,473 0,633 0,350 0,446

p 0,235 0,000 0,669 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,517 0,159 0,001 0,005 0,000 0,000 0,001 0,000

r 0,132 0,158 -0,217 0,289 0,144 0,163 -0,023 0,215 0,047 -0,069 -0,043 -0,079 -0,212 -0,065 0,161 0,029

p 0,234 0,155 0,048 0,008 0,193 0,142 0,839 0,051 0,676 0,534 0,696 0,480 0,055 0,560 0,145 0,792

r 0,174 0,044 0,014 0,111 0,438 0,433 0,329 0,065 0,265 -0,082 0,171 -0,090 0,117 0,209 -0,029 0,045

p 0,116 0,692 0,901 0,318 0,000 0,000 0,002 0,558 0,016 0,462 0,121 0,419 0,290 0,059 0,798 0,687

r -0,070 -0,151 0,715 -0,046 0,154 0,142 0,248 0,204 0,546 0,502 0,213 0,178 0,225 0,129 0,464 -0,208

p 0,531 0,174 0,000 0,678 0,164 0,199 0,024 0,065 0,000 0,000 0,053 0,108 0,041 0,243 0,000 0,059

r 0,127 0,094 -0,334 0,321 0,354 0,358 0,218 0,146 -0,128 -0,114 0,051 -0,098 0,227 0,510 0,075 0,055

p 0,251 0,397 0,002 0,003 0,001 0,001 0,048 0,188 0,250 0,305 0,645 0,378 0,039 0,000 0,499 0,624

r 0,457 0,076 -0,329 0,321 0,299 0,308 0,119 0,100 -0,020 -0,264 0,078 -0,220 0,102 0,267 -0,009 0,015

p 0,000 0,497 0,002 0,003 0,006 0,005 0,284 0,368 0,860 0,016 0,486 0,046 0,360 0,015 0,937 0,892

r 0,031 0,155 -0,317 0,247 0,414 0,414 0,218 0,250 -0,203 -0,073 0,207 0,212 0,531 0,754 0,100 0,212

p 0,778 0,161 0,003 0,024 0,000 0,000 0,047 0,023 0,066 0,511 0,060 0,055 0,000 0,000 0,369 0,055

r 0,078 0,387 0,145 0,217 0,731 0,734 0,568 0,352 0,238 0,194 0,214 0,245 0,214 0,272 0,399 0,352

p 0,481 0,000 0,191 0,048 0,000 0,000 0,000 0,001 0,030 0,079 0,052 0,026 0,052 0,013 0,000 0,001

r 0,217 0,371 -0,045 0,290 0,863 0,864 0,631 0,372 0,113 0,139 0,349 0,246 0,368 0,593 0,254 0,504

p 0,048 0,001 0,684 0,008 0,000 0,000 0,000 0,001 0,310 0,211 0,001 0,025 0,001 0,000 0,021 0,000

r 0,032 0,408 0,008 0,365 0,832 0,828 0,485 0,479 0,125 0,191 0,337 0,328 0,483 0,614 0,438 0,300

p 0,773 0,000 0,940 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,261 0,084 0,002 0,002 0,000 0,000 0,000 0,006

r 0,274 0,198 -0,229 0,463 0,538 0,543 0,179 0,476 0,104 -0,067 0,119 0,125 0,297 0,530 0,251 0,082

p 0,012 0,073 0,037 0,000 0,000 0,000 0,105 0,000 0,350 0,547 0,285 0,260 0,006 0,000 0,022 0,461
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Anexo IV – Correlações Ró de Spearman - Geral 
 

 

XXIX 

NRTAAP NRTFFA NRTAFA NRLAP NRLFA NRLSU NERLAP NERLFA NERLSU NRD360 NEINBRL RTLS NERMFA NOTA

r -0,260 0,423 -0,188 0,473 0,120 0,106 0,565 0,217 0,106 0,322 0,191 -0,232 0,128 -0,179

p 0,017 0,000 0,089 0,000 0,281 0,340 0,000 0,049 0,340 0,003 0,083 0,034 0,250 0,105

r 0,343 0,151 -0,005 0,462 -0,020 -0,217 0,530 -0,093 -0,217 0,191 0,203 0,013 0,019 -0,449

p 0,002 0,174 0,961 0,000 0,861 0,049 0,000 0,405 0,049 0,083 0,065 0,909 0,868 0,000

r 0,378 -0,033 0,025 0,116 0,094 0,000 0,129 0,008 0,000 0,036 0,770 0,094 -0,058 -0,348

p 0,000 0,767 0,824 0,298 0,397 1,000 0,245 0,940 1,000 0,745 0,000 0,397 0,604 0,001

r -0,005 0,172 -0,163 0,100 -0,018 0,114 0,155 -0,118 0,114 -0,132 0,511 -0,028 -0,068 -0,168

p 0,961 0,120 0,140 0,369 0,873 0,305 0,162 0,287 0,305 0,236 0,000 0,801 0,538 0,130

r 0,407 -0,057 0,044 0,108 0,101 -0,022 0,112 0,021 -0,022 0,055 0,751 0,111 -0,052 -0,353

p 0,000 0,609 0,695 0,331 0,364 0,844 0,315 0,848 0,844 0,623 0,000 0,318 0,637 0,001

r 0,140 -0,018 0,110 0,047 -0,068 -0,111 0,086 -0,082 -0,111 0,150 0,340 0,000 -0,103 -0,322

p 0,208 0,872 0,321 0,672 0,543 0,317 0,438 0,459 0,317 0,176 0,002 1,000 0,353 0,003

r -0,176 0,082 0,238 0,154 -0,103 -0,060 0,233 -0,050 -0,060 0,035 -0,315 -0,123 0,133 0,070

p 0,112 0,461 0,031 0,163 0,354 0,589 0,034 0,654 0,589 0,751 0,004 0,269 0,232 0,529

r 0,301 0,057 -0,033 0,105 0,218 0,043 0,032 0,168 0,043 0,154 0,712 0,135 0,018 -0,206

p 0,006 0,607 0,765 0,343 0,048 0,699 0,771 0,130 0,699 0,164 0,000 0,222 0,874 0,062

r -0,004 0,126 -0,112 0,122 0,053 0,132 0,175 -0,053 0,132 -0,110 0,477 0,046 -0,015 -0,134

p 0,970 0,257 0,312 0,271 0,635 0,235 0,114 0,636 0,235 0,324 0,000 0,681 0,892 0,228

r 0,272 0,143 0,165 0,440 -0,026 -0,166 0,470 -0,076 -0,166 0,291 0,192 0,029 -0,027 -0,440

p 0,013 0,198 0,137 0,000 0,814 0,133 0,000 0,496 0,133 0,008 0,082 0,791 0,811 0,000

r 0,004 0,158 0,015 0,256 0,137 0,152 0,190 0,115 0,152 0,166 0,196 -0,018 0,032 -0,195

p 0,972 0,154 0,895 0,019 0,218 0,169 0,086 0,300 0,169 0,134 0,076 0,869 0,772 0,078

r 0,387 -0,044 0,179 0,134 0,332 -0,083 0,106 0,181 -0,083 0,061 0,100 0,250 0,315 -0,433

p 0,000 0,692 0,105 0,229 0,002 0,457 0,340 0,101 0,457 0,583 0,366 0,023 0,004 0,000

r 0,235 -0,137 0,227 -0,310 0,319 -0,077 -0,284 0,325 -0,077 -0,196 -0,218 0,126 0,247 0,109

p 0,032 0,216 0,039 0,004 0,003 0,487 0,009 0,003 0,487 0,075 0,047 0,255 0,024 0,326

r 0,199 -0,054 0,123 0,119 0,051 0,014 0,070 0,042 0,014 0,170 0,336 0,060 -0,058 -0,294

p 0,071 0,625 0,267 0,286 0,648 0,900 0,529 0,707 0,900 0,124 0,002 0,588 0,601 0,007

r 0,236 -0,085 0,126 0,287 0,074 -0,141 0,134 0,073 -0,141 0,327 0,217 0,132 -0,050 -0,377

p 0,032 0,445 0,256 0,009 0,505 0,202 0,226 0,513 0,202 0,003 0,049 0,233 0,654 0,000

r 0,098 0,013 0,214 0,111 -0,173 -0,021 0,171 -0,235 -0,021 0,104 0,443 -0,024 -0,187 -0,127

p 0,379 0,909 0,052 0,316 0,117 0,849 0,122 0,032 0,849 0,350 0,000 0,828 0,091 0,252

r 0,277 0,151 0,070 0,467 0,088 -0,200 0,441 0,074 -0,200 0,279 -0,032 0,063 0,134 -0,441

p 0,011 0,172 0,531 0,000 0,429 0,070 0,000 0,504 0,070 0,011 0,772 0,572 0,228 0,000

r 0,288 0,091 0,204 0,394 -0,050 -0,095 0,480 -0,141 -0,095 0,210 0,188 0,020 0,006 -0,490

p 0,008 0,413 0,064 0,000 0,650 0,391 0,000 0,204 0,391 0,057 0,088 0,861 0,957 0,000

r 0,323 0,139 0,081 0,422 0,059 -0,245 0,387 0,035 -0,245 0,307 0,215 0,082 -0,033 -0,378

p 0,003 0,209 0,469 0,000 0,598 0,026 0,000 0,750 0,026 0,005 0,051 0,459 0,769 0,000

r 0,362 -0,024 0,230 0,466 0,225 -0,153 0,284 0,174 -0,153 0,478 0,408 0,220 0,047 -0,435

p 0,001 0,826 0,036 0,000 0,041 0,167 0,009 0,115 0,167 0,000 0,000 0,045 0,672 0,000
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Correlações Ró de Spearman - Geral

DEV DPBIBS DPBSBI DEBI DEBS DE1ª DE2ª NEDEF NTLIG NLIG01 NLIG02 DEINB NEBIFBS NEBSFBI NEBICBS NEBSCBI

r 1,000 0,862 0,493 0,411 0,126 0,276 0,199 0,050

p . 0,000 0,000 0,000 0,255 0,012 0,071 0,656

r 1,000 0,036 0,398 0,061 0,389 0,270 -0,123

p . 0,747 0,000 0,582 0,000 0,013 0,266

r 1,000 0,133 0,099 -0,076 0,015 0,237

p . 0,229 0,372 0,497 0,896 0,031

r 1,000 0,196 0,298 0,406 -0,278

p . 0,076 0,006 0,000 0,011

r 1,000 0,091 -0,207 0,189

p . 0,414 0,060 0,087

r 1,000 0,070 -0,479

p . 0,528 0,000

r 1,000 -0,262

p . 0,017

r 1,000

p .

r

p

r

p

r

p

r

p

r

p

r

p

r

p

r

p

r

p

r
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r
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r
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Anexo IV – Correlações Ró de Spearman - Geral 
 

 

XXX 

NEPFFBI NEPDFBI NEVCBI NEVFBI NEPIAI NEPFAI NEPAC NEPFC NEVPAC NEVPFC PCS NFECH NABERT NANT NRECT NRTFAP

r 0,172 0,208 -0,244 0,412 0,392 0,401 0,108 0,299 0,117 -0,169 0,029 0,004 0,171 0,365 0,081 0,091

p 0,119 0,060 0,026 0,000 0,000 0,000 0,331 0,006 0,292 0,126 0,798 0,972 0,122 0,001 0,465 0,411

r 0,214 0,264 -0,417 0,496 0,355 0,362 0,074 0,286 -0,211 -0,052 0,035 -0,004 0,172 0,376 0,076 0,188

p 0,052 0,016 0,000 0,000 0,001 0,001 0,504 0,009 0,055 0,639 0,754 0,972 0,121 0,000 0,497 0,088

r 0,037 -0,012 0,170 0,052 0,131 0,137 0,032 0,158 0,533 -0,246 0,043 0,037 0,109 0,088 0,098 -0,134

p 0,740 0,917 0,125 0,642 0,236 0,218 0,774 0,155 0,000 0,025 0,699 0,743 0,329 0,431 0,380 0,226

r 0,233 0,111 -0,367 0,324 0,405 0,409 -0,051 0,377 0,026 -0,248 -0,008 0,137 0,283 0,735 -0,179 0,105

p 0,034 0,316 0,001 0,003 0,000 0,000 0,647 0,000 0,815 0,024 0,944 0,217 0,009 0,000 0,105 0,346

r -0,296 0,369 0,189 -0,018 0,521 0,520 0,251 0,307 0,089 0,184 0,306 0,511 0,413 0,390 0,178 0,350

p 0,007 0,001 0,087 0,869 0,000 0,000 0,022 0,005 0,424 0,096 0,005 0,000 0,000 0,000 0,108 0,001

r 0,587 0,571 -0,469 0,525 0,465 0,467 0,330 0,078 -0,144 -0,055 0,268 -0,058 0,084 0,211 -0,107 0,549

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,484 0,195 0,622 0,014 0,602 0,448 0,056 0,337 0,000

r 0,150 -0,121 -0,308 0,206 0,044 0,043 0,165 0,083 -0,250 -0,084 0,118 0,081 0,384 0,475 0,283 -0,044

p 0,175 0,275 0,005 0,062 0,692 0,702 0,136 0,457 0,022 0,450 0,287 0,469 0,000 0,000 0,010 0,690

r -0,430 -0,111 0,660 -0,281 0,299 0,293 0,293 0,216 0,364 0,374 0,058 0,197 0,129 0,010 0,486 -0,147

p 0,000 0,318 0,000 0,010 0,006 0,007 0,007 0,050 0,001 0,000 0,603 0,074 0,247 0,929 0,000 0,184

r 1,000 -0,235 -0,192 0,198 0,122 0,109 0,040 0,004 0,058 -0,118 0,001 -0,261 -0,138 0,096 -0,156 -0,143

p . 0,033 0,082 0,073 0,270 0,329 0,721 0,968 0,600 0,287 0,992 0,017 0,212 0,390 0,160 0,198

r 1,000 -0,391 0,520 0,428 0,442 0,218 0,225 -0,203 0,062 0,198 0,256 0,201 0,097 0,022 0,816

p . 0,000 0,000 0,000 0,000 0,048 0,041 0,065 0,578 0,072 0,020 0,069 0,383 0,841 0,000

r 1,000 -0,685 -0,006 -0,019 0,159 0,021 0,504 0,380 0,138 0,123 0,045 -0,045 0,285 -0,312

p . 0,000 0,957 0,868 0,152 0,851 0,000 0,000 0,213 0,268 0,686 0,683 0,009 0,004

r 1,000 0,218 0,225 0,036 0,268 -0,198 0,046 0,053 0,057 0,147 0,197 0,113 0,329

p . 0,048 0,041 0,744 0,014 0,073 0,683 0,633 0,606 0,186 0,075 0,309 0,002

r 1,000 0,995 0,540 0,425 0,099 0,129 0,278 0,322 0,362 0,596 0,205 0,488

p . 0,000 0,000 0,000 0,373 0,244 0,011 0,003 0,001 0,000 0,064 0,000

r 1,000 0,542 0,417 0,106 0,114 0,272 0,321 0,360 0,583 0,207 0,498

p . 0,000 0,000 0,341 0,307 0,013 0,003 0,001 0,000 0,060 0,000

r 1,000 -0,298 0,182 0,154 0,571 -0,122 0,208 0,142 0,346 0,398

p . 0,006 0,099 0,166 0,000 0,273 0,060 0,200 0,001 0,000

r 1,000 -0,048 0,278 -0,108 0,684 0,339 0,539 0,350 0,069

p . 0,668 0,011 0,332 0,000 0,002 0,000 0,001 0,538

r 1,000 -0,262 0,054 -0,104 -0,088 -0,085 -0,002 -0,198

p . 0,017 0,629 0,350 0,427 0,445 0,985 0,073

r 1,000 0,156 0,313 0,256 0,178 0,497 0,053

p . 0,159 0,004 0,020 0,107 0,000 0,634

r 1,000 -0,014 0,365 0,292 0,313 0,217

p . 0,899 0,001 0,007 0,004 0,048

r 1,000 0,490 0,422 0,361 0,199

p . 0,000 0,000 0,001 0,072
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NRTAAP NRTFFA NRTAFA NRLAP NRLFA NRLSU NERLAP NERLFA NERLSU NRD360 NEINBRL RTLS NERMFA NOTA

r 0,226 0,069 0,106 0,390 0,129 -0,125 0,219 0,121 -0,125 0,464 0,280 0,099 -0,061 -0,318

p 0,040 0,538 0,338 0,000 0,244 0,261 0,047 0,275 0,261 0,000 0,010 0,373 0,582 0,003

r 0,133 0,161 -0,001 0,520 -0,089 -0,052 0,386 -0,104 -0,052 0,410 0,274 -0,013 -0,176 -0,321

p 0,231 0,145 0,990 0,000 0,424 0,644 0,000 0,351 0,644 0,000 0,012 0,907 0,112 0,003

r 0,161 -0,130 0,167 -0,089 0,363 -0,160 -0,212 0,368 -0,160 0,264 0,115 0,189 0,075 -0,113

p 0,146 0,240 0,132 0,422 0,001 0,147 0,055 0,001 0,147 0,016 0,300 0,087 0,503 0,308

r 0,361 -0,040 0,026 0,065 0,107 -0,030 0,068 0,038 -0,030 0,016 0,766 0,081 -0,050 -0,282

p 0,001 0,720 0,815 0,560 0,334 0,789 0,542 0,730 0,789 0,884 0,000 0,468 0,655 0,010

r -0,070 0,245 -0,029 0,190 -0,112 0,146 0,342 -0,192 0,146 -0,006 0,106 -0,087 -0,115 -0,072

p 0,528 0,026 0,796 0,086 0,313 0,188 0,002 0,082 0,188 0,955 0,338 0,436 0,299 0,516

r -0,105 0,470 -0,245 0,347 -0,281 -0,083 0,510 -0,290 -0,083 0,085 0,108 -0,282 -0,237 -0,510

p 0,346 0,000 0,026 0,001 0,010 0,453 0,000 0,008 0,453 0,445 0,332 0,010 0,031 0,000

r 0,022 -0,092 0,283 0,098 -0,212 -0,083 0,071 -0,228 -0,083 0,189 0,223 -0,016 -0,153 -0,066

p 0,843 0,407 0,010 0,379 0,054 0,458 0,526 0,038 0,458 0,087 0,042 0,887 0,167 0,552

r 0,360 -0,259 0,212 0,015 0,365 -0,136 -0,095 0,402 -0,136 0,080 -0,223 0,240 0,343 0,083

p 0,001 0,018 0,054 0,891 0,001 0,221 0,393 0,000 0,221 0,471 0,042 0,029 0,001 0,454

r 0,223 -0,051 0,144 0,060 0,152 -0,048 0,074 0,089 -0,048 -0,220 0,151 0,094 0,217 -0,336

p 0,043 0,648 0,195 0,589 0,169 0,665 0,508 0,426 0,665 0,045 0,173 0,399 0,048 0,002

r -0,375 0,685 -0,469 0,433 -0,386 -0,077 0,598 -0,350 -0,077 0,398 0,064 -0,347 -0,438 -0,293

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,488 0,000 0,001 0,488 0,000 0,568 0,001 0,000 0,007

r 0,129 -0,332 0,278 -0,361 0,345 -0,051 -0,349 0,401 -0,051 -0,346 -0,339 0,046 0,438 0,285

p 0,244 0,002 0,011 0,001 0,001 0,646 0,001 0,000 0,646 0,001 0,002 0,678 0,000 0,009

r 0,016 0,435 -0,256 0,281 -0,196 0,004 0,304 -0,261 0,004 0,319 0,278 0,010 -0,431 -0,329

p 0,888 0,000 0,019 0,010 0,075 0,974 0,005 0,017 0,974 0,003 0,011 0,932 0,000 0,002

r 0,353 0,153 0,011 0,456 -0,018 -0,207 0,523 -0,091 -0,207 0,174 0,207 0,012 0,028 -0,462

p 0,001 0,167 0,925 0,000 0,871 0,060 0,000 0,415 0,060 0,116 0,061 0,913 0,805 0,000

r 0,343 0,161 -0,004 0,468 -0,022 -0,211 0,532 -0,092 -0,211 0,197 0,207 0,000 0,015 -0,459

p 0,001 0,147 0,969 0,000 0,840 0,056 0,000 0,406 0,056 0,075 0,060 0,998 0,896 0,000

r 0,080 -0,053 0,326 0,131 -0,095 -0,234 0,243 -0,114 -0,234 0,095 -0,350 0,024 0,035 -0,149

p 0,471 0,632 0,003 0,238 0,395 0,033 0,027 0,305 0,033 0,394 0,001 0,828 0,754 0,180

r 0,193 0,248 -0,139 0,371 0,052 0,083 0,333 0,035 0,083 0,150 0,506 -0,080 0,010 -0,284

p 0,081 0,024 0,209 0,001 0,640 0,457 0,002 0,753 0,457 0,175 0,000 0,473 0,926 0,009

r 0,330 -0,284 0,243 -0,292 0,530 -0,006 -0,277 0,493 -0,006 -0,189 0,042 0,228 0,347 -0,070

p 0,002 0,009 0,027 0,007 0,000 0,956 0,011 0,000 0,956 0,087 0,706 0,038 0,001 0,531

r -0,031 0,088 0,009 -0,027 -0,120 -0,029 0,049 -0,096 -0,029 -0,107 -0,249 -0,080 0,013 0,151

p 0,782 0,429 0,938 0,812 0,281 0,798 0,660 0,386 0,798 0,335 0,023 0,470 0,909 0,172

r -0,163 -0,065 0,228 -0,023 -0,340 -0,170 0,071 -0,286 -0,170 0,058 -0,189 -0,225 -0,354 0,124

p 0,140 0,562 0,038 0,838 0,002 0,124 0,521 0,009 0,124 0,603 0,087 0,041 0,001 0,263

r 0,015 0,286 -0,162 0,275 -0,167 0,084 0,348 -0,206 0,084 0,127 0,323 -0,164 -0,152 -0,131

p 0,895 0,009 0,142 0,012 0,132 0,451 0,001 0,062 0,451 0,254 0,003 0,139 0,171 0,237
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Anexo IV – Correlações Ró de Spearman - Geral 
 

 

XXXI 

NEPFFBI NEPDFBI NEVCBI NEVFBI NEPIAI NEPFAI NEPAC NEPFC NEVPAC NEVPFC PCS NFECH NABERT NANT NRECT NRTFAP

r 1,000 0,624 0,333 0,124

p . 0,000 0,002 0,264

r 1,000 0,169 0,126

p . 0,128 0,255

r 1,000 -0,072

p . 0,517

r 1,000

p .

r

p

r

p

r

p

r

p

r

p

r

p
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NRTAAP NRTFFA NRTAFA NRLAP NRLFA NRLSU NERLAP NERLFA NERLSU NRD360 NEINBRL RTLS NERMFA NOTA

r 0,118 0,071 0,074 0,060 -0,275 -0,050 0,138 -0,265 -0,050 0,141 0,120 -0,175 -0,286 -0,041

p 0,287 0,525 0,505 0,591 0,012 0,655 0,214 0,016 0,655 0,204 0,280 0,113 0,009 0,710

r 0,319 -0,057 0,124 0,086 -0,117 -0,113 0,124 -0,165 -0,113 0,026 0,539 -0,017 -0,156 -0,180

p 0,003 0,611 0,265 0,438 0,294 0,309 0,265 0,136 0,309 0,813 0,000 0,878 0,158 0,103

r -0,013 0,004 0,238 0,279 -0,026 -0,049 0,216 0,026 -0,049 0,209 -0,132 -0,020 0,016 0,046

p 0,906 0,973 0,031 0,011 0,813 0,659 0,050 0,818 0,659 0,057 0,234 0,856 0,888 0,682

r -0,380 0,423 -0,214 0,327 -0,403 -0,060 0,574 -0,446 -0,060 0,318 -0,010 -0,203 -0,328 -0,226

p 0,000 0,000 0,052 0,003 0,000 0,591 0,000 0,000 0,591 0,003 0,928 0,066 0,002 0,040

r 1,000 -0,389 0,194 -0,032 0,413 -0,118 -0,199 0,308 -0,118 -0,183 0,270 0,385 0,296 -0,254

p . 0,000 0,079 0,775 0,000 0,288 0,071 0,005 0,288 0,098 0,013 0,000 0,007 0,020

r 1,000 -0,729 0,335 -0,368 0,031 0,504 -0,300 0,031 0,101 0,027 -0,584 -0,341 -0,282

p . 0,000 0,002 0,001 0,782 0,000 0,006 0,782 0,362 0,807 0,000 0,002 0,010

r 1,000 -0,142 0,286 0,041 -0,252 0,178 0,041 0,058 -0,100 0,535 0,363 0,184

p . 0,201 0,009 0,713 0,022 0,108 0,713 0,600 0,368 0,000 0,001 0,096

r 1,000 -0,145 -0,053 0,882 -0,160 -0,053 0,550 0,149 -0,083 0,000 -0,372

p 0,191 0,633 0,000 0,149 0,633 0,000 0,178 0,457 0,998 0,001

r 1,000 -0,086 -0,284 0,935 -0,086 -0,087 0,211 0,649 0,796 -0,038

p . 0,440 0,009 0,000 0,440 0,435 0,055 0,000 0,000 0,732

r 1,000 0,000 -0,173 1,000 -0,172 0,115 -0,038 -0,024 0,018

p . 1,000 0,118 . 0,119 0,301 0,734 0,829 0,872

r 1,000 -0,316 0,000 0,386 0,133 -0,228 -0,071 -0,428

p . 0,004 1,000 0,000 0,231 0,038 0,523 0,000

r 1,000 -0,173 -0,046 0,130 0,440 0,750 0,032

p . 0,118 0,678 0,240 0,000 0,000 0,771

r 1,000 -0,172 0,115 -0,038 -0,024 0,018

p . 0,119 0,301 0,734 0,829 0,872

r 1,000 0,042 0,055 -0,184 -0,121

p . 0,709 0,618 0,096 0,277

r 1,000 0,102 -0,016 -0,208

p . 0,361 0,888 0,059

r 1,000 0,499 0,026

p . 0,000 0,814

r 1,000 -0,113

p . 0,310

r 1,000

p .

 

Correlações Ró de Spearman - Geral

Página 14/14

NRTAFA

NRLAP

NABERT

NANT

NRECT

NRTFAP

NOTA

NERLSU

NRD360

NEINBRL

RTLS

NERMFA

NRLFA

NRLSU

NERLAP

NERLFA

NRTAAP

NRTFFA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo IV – Correlações Ró de Spearman - Geral 
 

 

XXXII 



Anexo V – Correlações Ró de Spearman – 4º Ciclo 

 

 

XXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 
 

 

 
Correlações Ró de Spearman – 4º Ciclo 



Anexo V – Correlações Ró de Spearman – 4º Ciclo 

 

 

XXXIV 



Anexo V – Correlações Ró de Spearman – 4º Ciclo 

 

 

XXXV 

NTE DTEX REXC NER NGF NGD NGC NEPC NEV NC2EV NC3EV NEPEV NEV1ª NEV2ª NEBI NEBS

r 1,000 0,904 0,221 0,685 0,330 0,088 0,462 0,334 0,325 0,053 . . 0,025 0,314 0,296 0,883

p . 0,000 0,411 0,003 0,211 0,746 0,072 0,207 0,219 0,846 . . 0,926 0,236 0,266 0,000

r 1,000 -0,083 0,775 0,306 -0,122 0,319 0,241 0,285 0,087 . . -0,166 0,368 0,332 0,769

p . 0,761 0,000 0,248 0,654 0,229 0,368 0,284 0,749 . . 0,538 0,161 0,209 0,000

r 1,000 -0,008 0,474 0,261 0,186 0,044 0,179 -0,122 . . 0,622 -0,123 -0,121 0,298

p . 0,978 0,064 0,328 0,490 0,871 0,508 0,653 . . 0,010 0,649 0,655 0,262

r 1,000 0,401 -0,159 0,065 -0,038 0,375 0,407 . . 0,129 0,167 0,368 0,565

p . 0,124 0,556 0,812 0,889 0,153 0,118 . . 0,635 0,537 0,161 0,023

r 1,000 0,000 -0,186 -0,304 0,375 0,324 . . 0,422 0,085 -0,363 0,491

p . 1,000 0,491 0,253 0,153 0,221 . . 0,103 0,755 0,167 0,054

r 1,000 0,187 0,215 0,077 -0,231 . . 0,077 0,076 -0,107 0,210

p . 0,487 0,424 0,778 0,390 . . 0,778 0,778 0,693 0,436

r 1,000 0,897 -0,234 -0,449 . . -0,096 -0,063 0,017 0,443

p . 0,000 0,383 0,081 . . 0,725 0,817 0,950 0,085

r 1,000 -0,462 -0,538 . . -0,223 -0,181 0,171 0,237

p . 0,072 0,032 . . 0,406 0,503 0,525 0,376

r 1,000 0,651 . . -0,007 0,824 -0,363 0,548

p . 0,006 . . 0,979 0,000 0,167 0,028

r 1,000 . . 0,051 0,382 -0,268 0,192

p . . . 0,851 0,144 0,317 0,476

r . . . . . . .

p . . . . . . .

r . . . . . .

p . . . . .

r . 1,000 -0,508 -0,052 0,052

p . 0,045 0,848 0,848

r 1,000 -0,304 0,482

p . 0,252 0,059

r 1,000 -0,137

p . 0,614

r 1,000

p .

r

p

r

p

r

p

r

p
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NGF

NGD

NGC

NTE

DTEX

REXC

NER

NEPC

NEV

NC2EV

NC3EV

NEPEV

NEV1ª

NEV2ª

NEBI

NEBS

NPBIBS

NPBSBI

NPG

NCBB

NPBIBS NPBSBI NPG NCBB NMD NPAI NEINB NEINBF NEINBA NEINBV NBICOS NSTA NENDOS DREX DEN DS

r 0,145 . 0,364 0,228 0,504 0,823 -0,126 -0,104 -0,073 -0,356 0,841 -0,229 0,086 0,916 -0,430 -0,227

p 0,591 . 0,165 0,395 0,047 0,000 0,643 0,702 0,789 0,176 0,000 0,394 0,751 0,000 0,097 0,398

r 0,082 . 0,259 0,288 0,467 0,912 0,063 0,029 0,107 -0,167 0,761 -0,049 0,209 0,899 -0,604 -0,308

p 0,763 . 0,332 0,279 0,068 0,000 0,817 0,916 0,694 0,536 0,001 0,858 0,437 0,000 0,013 0,246

r 0,123 . 0,302 -0,407 0,263 -0,018 -0,629 -0,512 -0,510 -0,428 0,340 -0,453 -0,420 0,110 0,265 0,309

p 0,649 . 0,255 0,117 0,325 0,946 0,009 0,043 0,044 0,098 0,198 0,078 0,106 0,686 0,322 0,244

r -0,084 . 0,134 0,250 0,089 0,761 -0,050 -0,035 0,071 0,115 0,698 -0,087 0,061 0,744 -0,724 0,086

p 0,758 . 0,621 0,350 0,744 0,001 0,855 0,898 0,795 0,671 0,003 0,749 0,822 0,001 0,002 0,753

r 0,467 . -0,040 -0,128 0,376 0,333 -0,560 -0,426 -0,432 -0,308 0,316 -0,613 -0,291 0,171 -0,090 0,377

p 0,068 . 0,882 0,636 0,151 0,208 0,024 0,100 0,095 0,246 0,233 0,011 0,274 0,526 0,741 0,150

r -0,303 . 0,191 -0,137 0,036 -0,143 -0,265 -0,021 -0,270 -0,198 0,055 -0,306 -0,275 0,052 0,117 -0,124

p 0,255 . 0,478 0,613 0,895 0,596 0,321 0,938 0,311 0,463 0,841 0,249 0,304 0,847 0,666 0,647

r -0,088 . 0,723 -0,267 -0,046 0,283 -0,333 0,115 -0,488 -0,447 0,327 -0,046 0,234 0,463 0,103 -0,242

p 0,745 . 0,002 0,318 0,866 0,288 0,207 0,671 0,055 0,083 0,216 0,866 0,383 0,071 0,704 0,367

r -0,127 . 0,696 -0,320 -0,159 0,231 -0,056 0,414 -0,275 -0,354 0,219 0,271 0,452 0,367 -0,017 -0,289

p 0,639 . 0,003 0,228 0,556 0,389 0,836 0,111 0,303 0,178 0,414 0,310 0,079 0,162 0,950 0,277

r 0,045 . -0,418 0,213 0,155 0,192 -0,302 -0,329 -0,183 -0,221 0,227 -0,511 -0,218 0,343 -0,167 0,185

p 0,868 . 0,107 0,428 0,567 0,476 0,256 0,214 0,497 0,410 0,397 0,043 0,418 0,193 0,536 0,492

r 0,182 . -0,651 0,525 -0,216 0,125 0,000 -0,021 0,018 0,000 -0,127 -0,306 0,046 0,139 -0,175 0,537

p 0,501 . 0,006 0,037 0,421 0,643 1,000 0,938 0,947 1,000 0,638 0,249 0,866 0,606 0,516 0,032

r . . . . . . . . . . . . . . . .

p . . . . . . . . . . . . . . . .

r . . . . . . . . . . . . . . . .

p . . . . . . . . . . . . . . . .

r -0,060 . -0,019 -0,232 0,049 -0,027 -0,382 -0,548 -0,188 -0,178 0,095 -0,341 -0,592 -0,121 0,137 0,617

p 0,825 . 0,944 0,388 0,856 0,922 0,144 0,028 0,485 0,509 0,726 0,197 0,016 0,654 0,613 0,011

r 0,045 . -0,310 0,210 0,210 0,185 -0,064 -0,051 -0,053 -0,207 0,156 -0,228 0,066 0,372 -0,167 -0,247

p 0,868 . 0,242 0,436 0,435 0,494 0,813 0,850 0,846 0,441 0,564 0,395 0,808 0,156 0,536 0,357

r -0,337 . 0,280 0,202 0,085 0,298 0,558 0,258 0,637 0,460 0,512 0,551 0,167 0,355 -0,568 -0,374

p 0,202 . 0,294 0,454 0,755 0,262 0,025 0,334 0,008 0,073 0,042 0,027 0,536 0,177 0,022 0,154

r 0,206 . 0,261 0,149 0,457 0,742 -0,364 -0,166 -0,352 -0,568 0,641 -0,509 0,031 0,812 -0,261 -0,085

p 0,444 . 0,329 0,582 0,075 0,001 0,165 0,538 0,181 0,022 0,007 0,044 0,909 0,000 0,330 0,756

r 1,000 . -0,045 0,108 0,468 0,148 -0,125 -0,100 -0,192 -0,117 -0,043 -0,213 0,216 -0,041 0,368 0,098

p . . 0,868 0,691 0,068 0,584 0,644 0,712 0,477 0,667 0,875 0,429 0,422 0,880 0,161 0,719

r . . . . . . . . . . . . . . .

p . . . . . . . . . . . . . . .

r 1,000 -0,341 0,121 0,283 -0,280 -0,018 -0,301 -0,184 0,506 0,094 0,068 0,322 -0,044 -0,432

p . 0,196 0,655 0,289 0,293 0,948 0,257 0,494 0,046 0,729 0,802 0,224 0,872 0,095

r 1,000 0,191 0,300 0,439 0,026 0,450 0,088 0,002 -0,072 0,069 0,299 -0,090 -0,074

p . 0,479 0,258 0,089 0,924 0,080 0,746 0,994 0,790 0,800 0,261 0,740 0,786
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Anexo V – Correlações Ró de Spearman – 4º Ciclo 

 

 

XXXVI 

DEV DPBIBS DPBSBI DEBI DEBS DE1ª DE2ª NEDEF NTLIG NLIG01 NLIG02 DEINB NEBIFBS NEBSFBI NEBICBS NEBSCBI

r 0,124 -0,110 0,227 -0,161 0,873 0,863 0,872 0,636 -0,029 0,007 -0,099 -0,246 0,238 0,497 0,165 0,421

p 0,647 0,686 0,398 0,552 0,000 0,000 0,000 0,008 0,915 0,981 0,715 0,359 0,375 0,050 0,541 0,104

r 0,087 0,048 0,084 -0,044 0,802 0,826 0,849 0,672 0,096 0,150 -0,224 -0,030 0,430 0,412 0,035 0,363

p 0,749 0,861 0,757 0,870 0,000 0,000 0,000 0,004 0,724 0,580 0,404 0,913 0,096 0,112 0,896 0,167

r 0,154 -0,364 0,421 -0,374 0,238 0,135 0,034 0,102 -0,096 -0,062 0,056 -0,626 -0,395 -0,090 0,210 0,349

p 0,570 0,166 0,104 0,154 0,375 0,617 0,899 0,707 0,723 0,819 0,836 0,010 0,130 0,740 0,435 0,185

r 0,305 0,042 0,428 0,016 0,674 0,620 0,717 0,605 -0,166 -0,255 0,171 -0,075 0,406 0,140 0,082 0,415

p 0,251 0,876 0,098 0,954 0,004 0,010 0,002 0,013 0,539 0,341 0,526 0,784 0,119 0,606 0,764 0,110

r 0,337 0,006 0,319 -0,515 0,353 0,142 0,288 0,149 -0,109 -0,177 0,189 -0,548 -0,245 -0,300 -0,160 0,754

p 0,202 0,981 0,228 0,041 0,180 0,599 0,280 0,582 0,687 0,511 0,484 0,028 0,360 0,259 0,553 0,001

r 0,128 -0,526 0,124 -0,192 0,122 0,035 -0,071 -0,113 -0,226 -0,173 0,041 -0,210 -0,468 0,142 0,309 0,071

p 0,636 0,036 0,647 0,476 0,653 0,897 0,795 0,678 0,399 0,521 0,879 0,436 0,067 0,601 0,244 0,795

r -0,376 -0,369 -0,181 -0,327 0,566 0,597 0,167 0,120 0,114 0,141 -0,136 -0,362 -0,033 0,704 0,051 -0,227

p 0,152 0,160 0,502 0,217 0,022 0,015 0,536 0,658 0,675 0,604 0,616 0,169 0,904 0,002 0,852 0,397

r -0,560 -0,342 -0,405 -0,089 0,366 0,417 0,191 -0,018 0,178 0,226 -0,188 -0,041 0,154 0,690 0,029 -0,399

p 0,024 0,195 0,120 0,742 0,163 0,108 0,478 0,947 0,509 0,399 0,486 0,880 0,568 0,003 0,916 0,126

r 0,956 0,119 0,247 -0,407 0,481 0,396 0,240 0,575 0,000 -0,081 0,093 -0,363 -0,346 -0,223 0,007 0,769

p 0,000 0,662 0,357 0,117 0,059 0,129 0,370 0,020 1,000 0,766 0,733 0,167 0,189 0,406 0,980 0,000

r 0,713 0,308 0,124 -0,157 0,174 0,123 0,229 0,207 -0,226 -0,385 0,372 -0,035 0,036 -0,390 -0,309 0,565

p 0,002 0,245 0,647 0,561 0,519 0,651 0,393 0,443 0,399 0,141 0,156 0,898 0,895 0,136 0,244 0,023

r . . . . . . . . . . . . . . . .

p . . . . . . . . . . . . . . . .

r . . . . . . . . . . . . . . . .

p . . . . . . . . . . . . . . . .

r 0,090 -0,419 0,576 -0,263 0,034 -0,171 -0,092 -0,298 -0,408 -0,414 0,185 -0,363 -0,229 0,012 0,063 0,074

p 0,741 0,106 0,020 0,325 0,902 0,526 0,734 0,263 0,116 0,111 0,492 0,167 0,394 0,964 0,816 0,787

r 0,716 0,255 -0,185 -0,256 0,419 0,450 0,234 0,635 0,296 0,258 -0,123 -0,128 -0,228 -0,075 0,007 0,563

p 0,002 0,341 0,493 0,340 0,106 0,080 0,383 0,008 0,266 0,334 0,649 0,637 0,395 0,782 0,980 0,023

r -0,379 -0,014 0,230 0,785 -0,008 0,138 0,464 0,283 0,030 0,051 -0,029 0,537 0,664 0,283 0,526 -0,389

p 0,147 0,958 0,391 0,000 0,978 0,611 0,070 0,288 0,914 0,851 0,916 0,032 0,005 0,289 0,036 0,136

r 0,361 -0,189 0,225 -0,523 0,935 0,858 0,693 0,582 -0,048 0,011 -0,127 -0,468 -0,075 0,373 -0,065 0,635

p 0,169 0,483 0,401 0,038 0,000 0,000 0,003 0,018 0,859 0,966 0,640 0,067 0,782 0,154 0,811 0,008

r -0,065 0,600 -0,098 -0,144 0,021 0,000 0,250 -0,066 -0,267 -0,227 0,098 -0,227 0,043 -0,376 -0,429 0,521

p 0,812 0,014 0,719 0,594 0,940 1,000 0,351 0,807 0,317 0,398 0,719 0,399 0,876 0,151 0,097 0,039

r . . . . . . . . . . . . . . . .

p . . . . . . . . . . . . . . . .

r -0,565 -0,340 0,185 -0,075 0,296 0,360 0,173 0,198 0,085 0,160 -0,093 -0,270 0,131 0,446 0,154 -0,229

p 0,023 0,197 0,492 0,783 0,266 0,171 0,522 0,462 0,756 0,554 0,733 0,311 0,628 0,083 0,568 0,394

r 0,148 0,226 0,074 0,233 0,068 0,257 0,378 0,200 -0,202 -0,103 -0,074 0,302 0,459 -0,063 -0,216 0,131

p 0,585 0,399 0,786 0,384 0,803 0,337 0,149 0,458 0,454 0,705 0,786 0,255 0,073 0,816 0,422 0,629
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NTE

DTEX

REXC

NER

NGF

NGD

NGC

NEPC

NEV

NC2EV

NC3EV

NEPEV

NEV1ª

NEV2ª

NEBI

NEBS

NPBIBS

NPBSBI

NPG

NCBB

NEPFFBI NEPDFBI NEVCBI NEVFBI NEPIAI NEPFAI NEPAC NEPFC NEVPAC NEVPFC PCS NFECH NABERT NANT NRECT NRTFAP

r 0,321 0,104 0,215 0,176 0,823 0,823 0,625 0,411 0,222 0,362 0,543 0,410 -0,023 0,209 0,703 0,349

p 0,225 0,701 0,424 0,514 0,000 0,000 0,010 0,113 0,409 0,168 0,030 0,114 0,932 0,438 0,002 0,185

r 0,370 0,003 0,291 0,037 0,912 0,912 0,397 0,607 0,062 0,526 0,305 0,610 0,066 0,435 0,544 0,245

p 0,158 0,991 0,274 0,892 0,000 0,000 0,128 0,013 0,820 0,036 0,251 0,012 0,808 0,092 0,029 0,361

r 0,136 -0,249 -0,020 0,226 -0,018 -0,018 0,453 -0,191 0,132 -0,147 0,317 -0,348 -0,155 -0,479 0,466 -0,003

p 0,617 0,353 0,942 0,400 0,946 0,946 0,078 0,478 0,626 0,587 0,231 0,187 0,566 0,061 0,069 0,991

r 0,447 -0,273 0,451 -0,157 0,761 0,761 0,421 0,369 0,286 0,326 0,159 0,488 0,270 0,427 0,485 -0,009

p 0,083 0,307 0,080 0,561 0,001 0,001 0,105 0,159 0,283 0,218 0,556 0,055 0,313 0,099 0,057 0,975

r 0,353 -0,586 0,617 -0,396 0,333 0,333 0,388 0,053 0,305 0,037 0,179 -0,286 -0,327 -0,415 0,498 -0,328

p 0,180 0,017 0,011 0,128 0,208 0,208 0,137 0,845 0,250 0,893 0,507 0,283 0,217 0,110 0,050 0,215

r 0,090 0,142 -0,042 0,206 -0,143 -0,143 0,245 -0,246 0,046 0,128 0,115 -0,211 -0,054 -0,431 0,348 0,359

p 0,741 0,600 0,876 0,443 0,596 0,596 0,361 0,358 0,866 0,636 0,672 0,433 0,842 0,096 0,187 0,172

r -0,070 0,672 -0,444 0,360 0,283 0,283 0,506 -0,146 -0,242 0,123 0,382 0,217 -0,380 -0,125 0,216 0,887

p 0,796 0,004 0,085 0,171 0,288 0,288 0,046 0,589 0,366 0,651 0,144 0,419 0,147 0,646 0,421 0,000

r -0,185 0,797 -0,586 0,266 0,231 0,231 0,265 -0,035 -0,346 -0,014 0,251 0,334 -0,276 0,002 0,010 0,940

p 0,493 0,000 0,017 0,320 0,389 0,389 0,321 0,899 0,189 0,959 0,349 0,206 0,302 0,993 0,972 0,000

r 0,209 -0,530 0,761 0,205 0,192 0,192 0,383 -0,002 0,683 0,406 0,107 -0,147 -0,025 -0,147 0,617 -0,287

p 0,437 0,035 0,001 0,445 0,476 0,476 0,143 0,995 0,004 0,118 0,693 0,586 0,926 0,586 0,011 0,282

r 0,054 -0,444 0,828 -0,436 0,125 0,125 0,280 -0,176 0,869 -0,128 0,115 -0,228 -0,018 -0,018 0,128 -0,413

p 0,843 0,085 0,000 0,092 0,643 0,643 0,294 0,515 0,000 0,636 0,672 0,395 0,947 0,947 0,636 0,112

r . . . . . . . . . . . . . . . .

p . . . . . . . . . . . . . . . .

r . . . . . . . . . . . . . . . .

p . . . . . . . . . . . . . . . .

r 0,547 -0,431 0,082 -0,214 -0,027 -0,027 0,285 -0,197 0,151 -0,458 0,091 -0,377 -0,104 -0,370 0,060 -0,307

p 0,028 0,096 0,763 0,426 0,922 0,922 0,285 0,465 0,577 0,074 0,737 0,150 0,702 0,159 0,824 0,247

r -0,035 -0,199 0,511 0,400 0,185 0,185 0,171 0,153 0,409 0,588 0,089 0,057 -0,044 0,011 0,537 -0,023

p 0,897 0,461 0,043 0,125 0,494 0,494 0,526 0,571 0,115 0,017 0,744 0,833 0,872 0,968 0,032 0,934

r 0,074 0,242 -0,417 0,154 0,298 0,298 -0,126 0,451 -0,278 0,047 0,118 0,614 0,691 0,771 -0,022 0,082

p 0,785 0,368 0,108 0,570 0,262 0,262 0,642 0,080 0,296 0,862 0,664 0,011 0,003 0,000 0,935 0,763

r 0,321 -0,009 0,449 0,126 0,742 0,742 0,720 0,228 0,349 0,442 0,450 0,184 -0,254 -0,108 0,743 0,340

p 0,226 0,973 0,081 0,642 0,001 0,001 0,002 0,397 0,186 0,087 0,080 0,495 0,343 0,691 0,001 0,197

r -0,423 -0,063 0,251 -0,298 0,148 0,148 0,021 0,083 0,216 -0,227 0,217 -0,207 -0,385 -0,191 0,108 -0,170

p 0,102 0,817 0,349 0,263 0,584 0,584 0,940 0,760 0,422 0,398 0,421 0,441 0,141 0,479 0,690 0,530

r . . . . . . . . . . . . . . . .

p . . . . . . . . . . . . . . . .

r 0,003 0,472 -0,580 0,355 0,283 0,283 0,158 0,174 -0,508 0,227 0,148 0,395 0,103 0,062 0,248 0,603

p 0,990 0,065 0,018 0,177 0,289 0,289 0,558 0,520 0,045 0,398 0,585 0,130 0,704 0,820 0,355 0,013

r 0,073 -0,055 0,428 -0,331 0,300 0,300 0,033 0,252 0,436 0,118 0,184 0,182 0,299 0,403 -0,033 -0,229

p 0,788 0,839 0,098 0,211 0,258 0,258 0,903 0,347 0,092 0,664 0,495 0,500 0,261 0,122 0,905 0,394
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Anexo V – Correlações Ró de Spearman – 4º Ciclo 

 

 

XXXVII 

NRTAAP NRTFFA NRTAFA NRLAP NRLFA NRLSU NERLAP NERLFA NERLSU NRD360 NEINBRL RTLS NERMFA NOTA

r 0,026 -0,202 0,509 0,649 0,222 . 0,654 0,194 . 0,363 0,024 0,341 0,351 -0,110

p 0,923 0,453 0,044 0,007 0,408 . 0,006 0,472 . 0,167 0,930 0,196 0,183 0,684

r 0,167 -0,119 0,317 0,657 0,294 . 0,649 0,259 . 0,188 0,208 0,316 0,447 -0,107

p 0,535 0,661 0,232 0,006 0,269 . 0,006 0,333 . 0,485 0,440 0,233 0,082 0,692

r -0,095 -0,423 0,613 0,202 0,200 . 0,145 0,188 . 0,549 -0,596 0,448 0,275 -0,128

p 0,727 0,102 0,012 0,453 0,458 . 0,593 0,485 . 0,028 0,015 0,082 0,302 0,636

r 0,328 -0,438 0,502 0,372 0,536 . 0,326 0,400 . 0,144 0,133 0,613 0,608 0,324

p 0,215 0,090 0,048 0,156 0,032 . 0,218 0,125 . 0,596 0,623 0,012 0,012 0,221

r 0,299 -0,462 0,380 0,276 0,627 . 0,076 0,695 . 0,130 -0,556 0,373 0,684 0,329

p 0,261 0,072 0,146 0,301 0,009 . 0,779 0,003 . 0,632 0,025 0,155 0,004 0,214

r -0,306 -0,073 0,184 0,053 -0,248 . 0,072 -0,183 . 0,336 -0,361 -0,131 -0,131 0,070

p 0,250 0,788 0,496 0,847 0,355 . 0,792 0,497 . 0,203 0,170 0,628 0,628 0,798

r -0,814 0,152 0,237 0,553 -0,386 . 0,613 -0,459 . 0,632 -0,255 0,077 -0,241 -0,228

p 0,000 0,575 0,377 0,026 0,140 . 0,012 0,074 . 0,009 0,340 0,776 0,369 0,395

r -0,811 0,285 0,049 0,480 -0,492 . 0,494 -0,563 . 0,453 -0,067 0,005 -0,341 -0,270

p 0,000 0,285 0,857 0,060 0,053 . 0,052 0,023 . 0,078 0,805 0,986 0,196 0,312

r 0,557 -0,663 0,575 -0,266 0,696 . -0,237 0,714 . 0,010 -0,199 0,366 0,543 0,201

p 0,025 0,005 0,020 0,319 0,003 . 0,376 0,002 . 0,969 0,461 0,163 0,030 0,455

r 0,575 -0,603 0,294 -0,578 0,673 . -0,591 0,659 . -0,449 0,072 0,244 0,356 0,678

p 0,020 0,013 0,270 0,019 0,004 . 0,016 0,005 . 0,081 0,791 0,362 0,176 0,004

r . . . . . . . . . . . . . .

p . . . . . . . . . . . . . .

r . . . . . . . . . . . . . .

p . . . . . . . . . . . . . .

r 0,061 -0,192 0,401 0,065 0,165 . 0,067 0,106 . 0,149 -0,323 0,201 0,334 0,195

p 0,821 0,476 0,124 0,810 0,541 . 0,806 0,696 . 0,582 0,222 0,456 0,206 0,470

r 0,366 -0,388 0,302 -0,158 0,420 . -0,137 0,486 . 0,010 -0,017 0,130 0,262 -0,073

p 0,163 0,137 0,256 0,558 0,105 . 0,613 0,056 . 0,969 0,951 0,630 0,327 0,788

r 0,088 0,225 -0,051 0,323 -0,281 . 0,347 -0,403 . 0,008 0,620 0,121 -0,146 -0,274

p 0,747 0,401 0,851 0,222 0,292 . 0,187 0,122 . 0,976 0,010 0,656 0,590 0,304

r 0,041 -0,359 0,566 0,475 0,388 . 0,508 0,406 . 0,342 -0,241 0,343 0,470 0,036

p 0,879 0,172 0,022 0,063 0,138 . 0,044 0,118 . 0,194 0,370 0,193 0,066 0,896

r 0,127 -0,151 -0,022 0,083 0,355 . -0,042 0,475 . -0,110 -0,170 0,089 0,155 0,103

p 0,639 0,577 0,937 0,761 0,177 . 0,876 0,063 . 0,684 0,528 0,744 0,567 0,705

r . . . . . . . . . . . . . .

p . . . . . . . . . . . . . .

r -0,604 0,162 0,080 0,725 -0,339 . 0,690 -0,391 . 0,759 -0,200 0,235 -0,173 -0,284

p 0,013 0,549 0,767 0,001 0,199 . 0,003 0,134 . 0,001 0,457 0,382 0,522 0,287

r 0,411 0,016 -0,212 -0,194 0,093 . -0,064 0,161 . -0,415 0,552 -0,251 -0,117 0,207

p 0,113 0,952 0,432 0,471 0,733 . 0,814 0,551 . 0,110 0,027 0,349 0,667 0,441
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r 1,000 0,463 0,025 -0,367 0,157 -0,095 0,390 -0,215 -0,193 0,343 0,068 -0,407

p . 0,071 0,927 0,162 0,562 0,725 0,136 0,423 0,474 0,193 0,801 0,118

r 1,000 0,147 0,140 0,141 -0,142 0,624 0,013 0,328 0,877 -0,552 -0,173

p . 0,588 0,605 0,603 0,599 0,010 0,963 0,215 0,000 0,027 0,521

r 1,000 0,592 0,921 0,472 -0,215 0,764 0,491 0,021 -0,347 -0,342

p . 0,016 0,000 0,065 0,425 0,001 0,054 0,938 0,188 0,195

r 1,000 0,277 0,235 -0,211 0,552 0,895 0,114 -0,358 -0,171

p . 0,299 0,380 0,433 0,027 0,000 0,675 0,173 0,526

r 1,000 0,534 -0,064 0,684 0,163 0,011 -0,411 -0,349

p . 0,033 0,814 0,003 0,547 0,966 0,114 0,185

r . 1,000 -0,149 0,486 0,110 -0,231 -0,207 -0,159

p . . 0,582 0,056 0,684 0,389 0,443 0,556

r . 1,000 -0,166 -0,085 0,742 -0,555 -0,264

p . . 0,539 0,754 0,001 0,026 0,323

r . 1,000 0,498 -0,073 -0,274 -0,320

p . . 0,049 0,787 0,305 0,228

r . 1,000 0,272 -0,263 -0,148

p . . 0,308 0,325 0,586

r . 1,000 -0,525 -0,225

p . . 0,037 0,402

r . 1,000 0,220

p . . 0,413

r . 1,000

p . .

r .

p .

r .

p .

r .

p .

r .

p .

r .

p .

r .

p .

r .

p .

r .

p .

r .

p .
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Anexo V – Correlações Ró de Spearman – 4º Ciclo 

 

 

XXXVIII 

DEV DPBIBS DPBSBI DEBI DEBS DE1ª DE2ª NEDEF NTLIG NLIG01 NLIG02 DEINB NEBIFBS NEBSFBI NEBICBS NEBSCBI

r -0,019 0,218 0,232 0,032 0,261 0,314 0,427 0,340 -0,119 0,122 -0,349 -0,095 0,079 -0,064 0,027 0,439

p 0,944 0,417 0,386 0,906 0,328 0,236 0,099 0,198 0,660 0,653 0,186 0,726 0,771 0,814 0,920 0,089

r 0,021 0,043 0,173 -0,017 0,774 0,804 0,853 0,560 -0,138 0,044 -0,318 0,063 0,552 0,300 -0,225 0,385

p 0,939 0,875 0,521 0,951 0,000 0,000 0,000 0,024 0,609 0,872 0,230 0,816 0,027 0,259 0,403 0,141

r -0,265 0,345 -0,256 0,801 -0,327 -0,133 0,225 0,002 -0,020 0,140 -0,271 0,973 0,708 0,024 -0,096 -0,383

p 0,322 0,190 0,338 0,000 0,217 0,624 0,403 0,993 0,943 0,605 0,311 0,000 0,002 0,931 0,725 0,144

r -0,271 0,146 -0,479 0,424 -0,023 0,051 0,214 -0,080 0,059 0,119 -0,137 0,640 0,423 0,117 -0,169 -0,260

p 0,310 0,591 0,060 0,102 0,934 0,852 0,425 0,769 0,829 0,662 0,613 0,008 0,102 0,665 0,530 0,332

r -0,146 0,320 0,000 0,816 -0,352 -0,181 0,220 0,118 -0,030 0,084 -0,174 0,892 0,654 -0,023 0,078 -0,317

p 0,591 0,227 1,000 0,000 0,181 0,502 0,413 0,663 0,913 0,758 0,518 0,000 0,006 0,932 0,773 0,232

r -0,101 0,555 0,159 0,782 -0,445 -0,367 -0,115 -0,032 -0,327 -0,375 0,239 0,530 0,356 -0,448 0,219 -0,187

p 0,709 0,026 0,556 0,000 0,085 0,162 0,672 0,907 0,216 0,152 0,373 0,035 0,176 0,082 0,415 0,488

r 0,060 -0,203 0,440 -0,015 0,668 0,643 0,724 0,666 0,141 0,096 0,000 -0,286 0,189 0,394 0,489 0,290

p 0,825 0,451 0,088 0,955 0,005 0,007 0,002 0,005 0,604 0,725 1,000 0,282 0,484 0,131 0,055 0,277

r -0,476 0,300 -0,378 0,742 -0,373 -0,203 0,019 -0,053 0,080 0,169 -0,203 0,816 0,671 0,081 -0,045 -0,583

p 0,063 0,260 0,149 0,001 0,155 0,450 0,946 0,846 0,770 0,532 0,450 0,000 0,004 0,766 0,869 0,018

r -0,259 0,352 -0,516 0,300 0,157 0,260 0,377 0,069 0,051 0,150 -0,221 0,475 0,522 0,079 -0,359 -0,061

p 0,333 0,181 0,041 0,259 0,561 0,331 0,149 0,799 0,853 0,579 0,410 0,063 0,038 0,771 0,172 0,822

r 0,166 -0,079 0,141 -0,045 0,891 0,952 0,852 0,717 -0,019 0,073 -0,211 -0,069 0,392 0,420 0,065 0,366

p 0,538 0,770 0,604 0,870 0,000 0,000 0,000 0,002 0,944 0,789 0,433 0,800 0,133 0,105 0,811 0,163

r -0,167 0,061 -0,220 -0,311 -0,372 -0,340 -0,606 -0,566 -0,247 -0,132 -0,079 -0,382 -0,419 -0,274 -0,293 -0,080

p 0,537 0,822 0,413 0,241 0,156 0,197 0,013 0,022 0,356 0,627 0,772 0,145 0,106 0,304 0,271 0,769

r 0,324 -0,117 0,067 -0,366 -0,028 -0,226 -0,171 -0,454 -0,365 -0,434 0,200 -0,310 -0,174 -0,314 -0,323 0,228

p 0,220 0,666 0,806 0,163 0,918 0,400 0,528 0,077 0,164 0,093 0,458 0,243 0,519 0,236 0,223 0,396

r 1,000 0,092 0,265 -0,340 0,320 0,193 0,090 0,419 -0,071 -0,202 0,221 -0,281 -0,419 -0,317 0,046 0,697

p . 0,734 0,320 0,197 0,227 0,474 0,739 0,106 0,795 0,452 0,410 0,292 0,106 0,231 0,865 0,003

r 1,000 -0,205 0,420 -0,206 -0,105 0,123 0,160 -0,210 -0,253 0,176 0,299 0,319 -0,567 -0,241 0,301

p . 0,447 0,105 0,445 0,700 0,649 0,553 0,434 0,345 0,515 0,261 0,229 0,022 0,369 0,258

r 1,000 0,000 0,168 0,085 0,171 0,303 -0,365 -0,403 0,333 -0,282 -0,116 -0,086 0,323 0,285

p . 1,000 0,533 0,755 0,528 0,254 0,164 0,121 0,207 0,291 0,668 0,752 0,223 0,285

r 1,000 -0,432 -0,245 0,157 0,052 -0,125 -0,081 0,028 0,811 0,632 -0,155 0,301 -0,389

p . 0,095 0,361 0,562 0,849 0,644 0,765 0,918 0,000 0,009 0,566 0,257 0,136

r 1,000 0,931 0,687 0,597 -0,029 0,000 -0,126 -0,405 0,026 0,453 -0,003 0,497

p . 0,000 0,003 0,015 0,916 1,000 0,641 0,119 0,924 0,078 0,991 0,050

r 1,000 0,710 0,701 0,039 0,140 -0,254 -0,236 0,235 0,442 -0,039 0,376

p . 0,002 0,002 0,887 0,606 0,342 0,380 0,380 0,087 0,886 0,151

r 1,000 0,591 -0,107 -0,050 -0,071 0,115 0,523 0,275 0,050 0,435

p . 0,016 0,693 0,855 0,794 0,672 0,037 0,302 0,854 0,092

r 1,000 0,290 0,235 0,015 -0,057 0,173 0,109 0,266 0,451

p . 0,276 0,381 0,956 0,835 0,521 0,687 0,320 0,080

r 1,000 0,860 -0,183 0,010 -0,119 0,303 0,261 -0,244

p . 0,000 0,499 0,972 0,660 0,254 0,329 0,363
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r 0,142 -0,234 0,138 0,123 0,463 0,463 0,048 0,556 -0,157 0,326 0,266 0,119 0,037 0,098 0,466 -0,175

p 0,601 0,383 0,610 0,650 0,071 0,071 0,861 0,025 0,562 0,217 0,320 0,661 0,893 0,719 0,069 0,517

r 0,325 -0,021 0,322 -0,147 1,000 1,000 0,346 0,648 0,034 0,417 0,178 0,655 0,104 0,469 0,387 0,256

p 0,219 0,939 0,224 0,586 . . 0,189 0,007 0,901 0,108 0,509 0,006 0,700 0,067 0,139 0,339

r -0,184 0,218 -0,178 -0,113 0,147 0,147 -0,553 0,494 -0,177 -0,074 -0,213 0,496 0,531 0,760 -0,478 -0,075

p 0,496 0,418 0,509 0,678 0,588 0,588 0,026 0,052 0,511 0,784 0,428 0,051 0,034 0,001 0,061 0,782

r -0,517 0,590 -0,163 -0,190 0,140 0,140 -0,157 0,055 -0,147 -0,033 -0,164 0,412 0,051 0,406 -0,423 0,505

p 0,040 0,016 0,547 0,481 0,605 0,605 0,563 0,841 0,587 0,903 0,544 0,113 0,852 0,118 0,103 0,046

r 0,072 -0,048 -0,129 -0,024 0,141 0,141 -0,571 0,584 -0,151 -0,034 -0,188 0,449 0,705 0,770 -0,305 -0,335

p 0,792 0,861 0,635 0,929 0,603 0,603 0,021 0,018 0,577 0,901 0,485 0,081 0,002 0,000 0,251 0,204

r -0,281 -0,150 -0,133 -0,094 -0,142 -0,142 -0,505 0,123 -0,276 -0,015 -0,326 0,241 0,537 0,562 -0,265 -0,324

p 0,292 0,580 0,623 0,729 0,599 0,599 0,046 0,651 0,302 0,955 0,218 0,368 0,032 0,023 0,322 0,220

r 0,361 0,002 0,028 0,317 0,624 0,624 0,465 0,418 0,024 0,443 0,370 0,458 0,241 0,283 0,685 0,182

p 0,170 0,995 0,917 0,231 0,010 0,010 0,069 0,107 0,929 0,086 0,158 0,075 0,369 0,287 0,003 0,501

r -0,258 0,299 -0,552 0,129 0,013 0,013 -0,663 0,432 -0,450 -0,158 -0,363 0,580 0,490 0,688 -0,489 0,132

p 0,334 0,260 0,027 0,634 0,963 0,963 0,005 0,095 0,080 0,560 0,168 0,019 0,054 0,003 0,055 0,625

r -0,608 0,558 -0,081 -0,164 0,328 0,328 -0,086 0,184 -0,077 0,021 -0,095 0,497 -0,067 0,443 -0,318 0,511

p 0,012 0,025 0,767 0,545 0,215 0,215 0,752 0,495 0,778 0,937 0,727 0,050 0,806 0,086 0,229 0,043

r 0,239 0,119 0,247 0,145 0,877 0,877 0,572 0,435 0,189 0,468 0,405 0,577 0,103 0,395 0,590 0,437

p 0,372 0,660 0,356 0,592 0,000 0,000 0,021 0,092 0,484 0,067 0,119 0,019 0,704 0,130 0,016 0,091

r -0,354 0,031 -0,177 -0,001 -0,552 -0,552 -0,105 -0,448 -0,035 -0,344 -0,002 -0,575 -0,480 -0,584 -0,241 -0,030

p 0,179 0,909 0,513 0,997 0,027 0,027 0,697 0,082 0,898 0,192 0,994 0,020 0,060 0,017 0,369 0,913

r 0,145 -0,429 0,445 -0,555 -0,173 -0,173 0,226 -0,425 0,516 -0,516 -0,148 -0,425 -0,380 -0,405 -0,236 -0,290

p 0,593 0,097 0,084 0,026 0,521 0,521 0,401 0,101 0,041 0,041 0,585 0,101 0,147 0,119 0,379 0,277

r 0,197 -0,584 0,763 0,115 0,021 0,021 0,330 -0,160 0,716 0,246 0,037 -0,283 -0,009 -0,209 0,493 -0,371

p 0,463 0,018 0,001 0,673 0,939 0,939 0,212 0,554 0,002 0,359 0,892 0,287 0,974 0,437 0,052 0,157

r -0,549 -0,176 0,190 -0,115 0,043 0,043 -0,357 0,201 0,097 -0,068 -0,046 0,078 0,087 0,357 -0,046 -0,342

p 0,028 0,515 0,482 0,673 0,875 0,875 0,174 0,455 0,720 0,802 0,867 0,775 0,750 0,174 0,865 0,194

r 0,405 -0,372 0,171 0,074 0,173 0,173 0,282 0,028 0,148 0,103 0,148 -0,057 0,438 0,029 0,413 -0,347

p 0,120 0,156 0,526 0,785 0,521 0,521 0,290 0,917 0,586 0,703 0,585 0,835 0,090 0,915 0,112 0,187

r -0,312 0,156 -0,381 0,033 -0,017 -0,017 -0,514 0,348 -0,296 -0,131 -0,101 0,421 0,684 0,760 -0,305 -0,138

p 0,239 0,563 0,145 0,903 0,951 0,951 0,042 0,187 0,266 0,629 0,708 0,105 0,003 0,001 0,250 0,609

r 0,292 0,071 0,361 0,144 0,774 0,774 0,764 0,171 0,272 0,446 0,405 0,316 -0,241 0,029 0,654 0,475

p 0,272 0,794 0,169 0,595 0,000 0,000 0,001 0,527 0,309 0,084 0,120 0,233 0,369 0,915 0,006 0,063

r 0,172 0,178 0,244 0,219 0,804 0,804 0,639 0,301 0,182 0,525 0,415 0,476 -0,062 0,246 0,584 0,516

p 0,525 0,509 0,363 0,414 0,000 0,000 0,008 0,257 0,501 0,037 0,110 0,062 0,820 0,358 0,017 0,041

r 0,126 0,097 0,297 -0,071 0,853 0,853 0,413 0,538 0,289 0,231 0,410 0,531 0,170 0,461 0,481 0,211

p 0,643 0,721 0,265 0,794 0,000 0,000 0,112 0,032 0,278 0,389 0,115 0,034 0,528 0,072 0,059 0,432

r 0,136 -0,115 0,243 0,472 0,560 0,560 0,323 0,409 0,182 0,616 0,331 0,413 0,405 0,413 0,722 0,046

p 0,615 0,671 0,365 0,065 0,024 0,024 0,222 0,116 0,500 0,011 0,211 0,112 0,120 0,111 0,002 0,866

r 0,079 0,186 -0,211 0,354 -0,138 -0,138 -0,058 0,068 -0,227 0,318 0,051 0,068 -0,020 0,020 0,020 0,079

p 0,771 0,490 0,433 0,178 0,609 0,609 0,831 0,803 0,397 0,230 0,852 0,803 0,941 0,942 0,941 0,770
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XXXIX 

NRTAAP NRTFFA NRTAFA NRLAP NRLFA NRLSU NERLAP NERLFA NERLSU NRD360 NEINBRL RTLS NERMFA NOTA

r 0,289 -0,037 0,124 0,526 0,182 . 0,524 0,317 . 0,154 0,055 0,030 0,286 -0,356

p 0,278 0,892 0,647 0,036 0,500 . 0,037 0,232 . 0,568 0,838 0,913 0,283 0,176

r 0,218 -0,214 0,333 0,572 0,411 . 0,617 0,357 . 0,082 0,281 0,444 0,547 0,005

p 0,417 0,427 0,207 0,021 0,114 . 0,011 0,175 . 0,761 0,291 0,085 0,028 0,984

r 0,342 0,302 -0,428 -0,232 -0,162 . -0,125 -0,177 . -0,634 0,950 -0,234 -0,228 -0,133

p 0,195 0,256 0,098 0,387 0,548 . 0,645 0,511 . 0,008 0,000 0,382 0,395 0,623

r -0,132 0,163 -0,284 -0,205 -0,156 . -0,148 -0,223 . -0,470 0,441 -0,019 -0,183 0,063

p 0,626 0,547 0,286 0,447 0,564 . 0,583 0,407 . 0,066 0,087 0,943 0,497 0,817

r 0,513 0,225 -0,319 -0,155 -0,083 . -0,084 -0,096 . -0,517 0,929 -0,181 -0,123 -0,136

p 0,042 0,403 0,229 0,565 0,759 . 0,756 0,724 . 0,040 0,000 0,503 0,651 0,616

r 0,264 -0,040 -0,172 -0,169 0,038 . -0,199 -0,057 . -0,252 0,443 0,136 -0,018 0,172

p 0,323 0,884 0,523 0,532 0,888 . 0,461 0,833 . 0,346 0,085 0,616 0,947 0,525

r 0,069 -0,131 0,438 0,706 0,144 . 0,656 0,075 . 0,496 -0,067 0,443 0,349 -0,259

p 0,801 0,628 0,090 0,002 0,593 . 0,006 0,783 . 0,051 0,805 0,086 0,186 0,333

r -0,006 0,269 -0,290 -0,055 -0,230 . -0,050 -0,334 . -0,204 0,729 0,033 -0,250 -0,250

p 0,981 0,313 0,276 0,839 0,391 . 0,853 0,205 . 0,449 0,001 0,904 0,350 0,350

r -0,094 0,063 -0,176 -0,078 0,045 . -0,030 -0,020 . -0,373 0,402 0,159 -0,044 -0,027

p 0,729 0,816 0,514 0,774 0,867 . 0,912 0,940 . 0,155 0,122 0,556 0,872 0,921

r 0,061 -0,310 0,527 0,512 0,286 . 0,572 0,206 . 0,286 0,180 0,464 0,378 -0,059

p 0,822 0,243 0,036 0,043 0,283 . 0,021 0,444 . 0,283 0,504 0,070 0,149 0,828

r -0,376 0,122 -0,156 -0,208 -0,225 . -0,165 -0,114 . 0,156 -0,399 -0,326 -0,351 -0,110

p 0,152 0,652 0,564 0,440 0,403 . 0,541 0,674 . 0,563 0,126 0,217 0,182 0,686

r 0,145 -0,324 0,266 -0,424 0,428 . -0,433 0,354 . -0,241 -0,349 0,242 0,393 0,420

p 0,592 0,221 0,319 0,102 0,098 . 0,094 0,178 . 0,368 0,185 0,366 0,133 0,105

r 0,579 -0,696 0,561 -0,456 0,680 . -0,437 0,679 . -0,113 -0,205 0,336 0,517 0,346

p 0,019 0,003 0,024 0,076 0,004 . 0,091 0,004 . 0,678 0,446 0,204 0,040 0,190

r 0,378 -0,261 -0,046 -0,207 0,404 . -0,308 0,418 . -0,309 0,331 0,189 0,105 0,161

p 0,148 0,329 0,865 0,442 0,120 . 0,245 0,107 . 0,244 0,210 0,483 0,698 0,550

r 0,319 -0,353 0,385 0,141 0,257 . 0,173 0,207 . 0,241 -0,116 0,363 0,302 0,252

p 0,229 0,179 0,141 0,602 0,337 . 0,521 0,443 . 0,368 0,668 0,167 0,256 0,346

r 0,229 0,167 -0,259 -0,092 -0,213 . -0,085 -0,284 . -0,320 0,759 -0,010 -0,263 -0,126

p 0,394 0,536 0,332 0,736 0,429 . 0,755 0,286 . 0,227 0,001 0,972 0,325 0,643

r -0,061 -0,369 0,637 0,484 0,358 . 0,541 0,289 . 0,363 -0,185 0,464 0,489 0,035

p 0,822 0,160 0,008 0,058 0,173 . 0,030 0,278 . 0,167 0,494 0,071 0,055 0,899

r -0,064 -0,303 0,519 0,481 0,256 . 0,577 0,194 . 0,364 0,041 0,413 0,315 -0,084

p 0,812 0,255 0,039 0,059 0,339 . 0,019 0,472 . 0,166 0,881 0,112 0,234 0,757

r 0,283 -0,231 0,353 0,427 0,346 . 0,417 0,307 . -0,014 0,313 0,393 0,385 0,007

p 0,289 0,390 0,179 0,099 0,190 . 0,108 0,248 . 0,960 0,237 0,132 0,141 0,978

r 0,345 -0,477 0,493 0,272 0,389 . 0,254 0,348 . 0,304 0,172 0,501 0,307 -0,068

p 0,191 0,062 0,052 0,309 0,136 . 0,342 0,187 . 0,253 0,525 0,048 0,248 0,801

r -0,089 0,343 -0,284 0,116 -0,303 . 0,049 -0,253 . 0,052 -0,040 -0,269 -0,238 -0,461

p 0,742 0,194 0,287 0,669 0,254 . 0,856 0,345 . 0,849 0,884 0,313 0,375 0,073
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r 1,000 -0,636 0,134 0,064 0,270 0,014 -0,250

p . 0,008 0,620 0,813 0,312 0,960 0,350

r 1,000 -0,211 -0,290 -0,143 0,352 0,128

p . 0,432 0,275 0,598 0,181 0,636

r 1,000 0,659 -0,024 -0,073 -0,439

p . 0,005 0,929 0,789 0,089

r 1,000 0,067 -0,257 -0,230

p . 0,806 0,336 0,393

r 1,000 0,261 -0,443

p . 0,328 0,086

r 1,000 -0,181

p . 0,503

r 1,000

p .

r

p

r

p

r
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XL 

NEPFFBI NEPDFBI NEVCBI NEVFBI NEPIAI NEPFAI NEPAC NEPFC NEVPAC NEVPFC PCS NFECH NABERT NANT NRECT NRTFAP

r 0,082 0,177 -0,229 0,309 0,044 0,044 -0,214 0,356 -0,418 0,469 -0,159 0,296 0,042 0,154 -0,110 0,149

p 0,762 0,511 0,393 0,245 0,872 0,872 0,426 0,176 0,107 0,067 0,556 0,266 0,876 0,569 0,685 0,582

r -0,116 -0,029 0,068 -0,055 -0,318 -0,318 0,296 -0,581 0,443 -0,465 0,444 -0,510 0,000 -0,275 0,266 -0,188

p 0,670 0,916 0,801 0,838 0,230 0,230 0,266 0,018 0,086 0,070 0,085 0,044 1,000 0,302 0,320 0,485

r -0,174 0,190 -0,220 -0,139 0,063 0,063 -0,605 0,428 -0,247 -0,112 -0,290 0,458 0,542 0,712 -0,519 -0,069

p 0,519 0,482 0,412 0,609 0,816 0,816 0,013 0,098 0,356 0,680 0,276 0,074 0,030 0,002 0,039 0,800

r -0,033 0,140 -0,112 -0,284 0,552 0,552 -0,319 0,670 -0,177 0,011 -0,143 0,773 0,500 0,861 -0,306 0,050

p 0,903 0,604 0,680 0,286 0,027 0,027 0,228 0,005 0,512 0,967 0,597 0,000 0,049 0,000 0,250 0,853

r 0,352 0,621 -0,411 0,335 0,300 0,300 0,379 0,056 -0,170 0,080 0,356 0,284 -0,131 0,066 0,104 0,634

p 0,181 0,010 0,114 0,205 0,259 0,259 0,148 0,836 0,529 0,768 0,175 0,286 0,628 0,808 0,701 0,008

r 0,104 0,118 -0,349 0,542 -0,225 -0,225 0,209 -0,162 -0,099 0,097 0,373 -0,076 0,291 0,051 0,397 0,018

p 0,701 0,663 0,185 0,030 0,403 0,403 0,437 0,549 0,714 0,722 0,155 0,781 0,275 0,851 0,128 0,949

r 0,025 -0,532 0,800 -0,132 0,385 0,385 0,412 0,090 0,571 0,270 0,192 -0,169 -0,188 -0,228 0,655 -0,260

p 0,928 0,034 0,000 0,625 0,141 0,141 0,113 0,740 0,021 0,312 0,475 0,533 0,486 0,396 0,006 0,330

r 1,000 -0,466 0,255 -0,080 0,325 0,325 0,188 0,279 0,040 0,196 -0,031 0,080 0,132 -0,037 0,245 -0,260

p . 0,069 0,340 0,768 0,219 0,219 0,486 0,296 0,883 0,467 0,909 0,769 0,625 0,892 0,361 0,331

r 1,000 -0,628 0,238 -0,021 -0,021 0,133 -0,188 -0,261 -0,111 0,303 0,204 -0,153 0,093 -0,210 0,807

p . 0,009 0,374 0,939 0,939 0,623 0,486 0,328 0,683 0,255 0,449 0,572 0,731 0,435 0,000

r 1,000 -0,468 0,322 0,322 0,308 0,037 0,687 0,225 -0,017 -0,165 -0,163 -0,138 0,304 -0,421

p . 0,068 0,224 0,224 0,246 0,891 0,003 0,401 0,951 0,540 0,546 0,611 0,252 0,104

r 1,000 -0,147 -0,147 0,030 0,044 -0,194 0,340 0,163 0,118 0,232 0,047 0,429 0,266

p . 0,586 0,586 0,911 0,871 0,471 0,197 0,547 0,664 0,387 0,862 0,097 0,319

r 1,000 1,000 0,346 0,648 0,034 0,417 0,178 0,655 0,104 0,469 0,387 0,256

p . . 0,189 0,007 0,901 0,108 0,509 0,006 0,700 0,067 0,139 0,339

r 1,000 0,346 0,648 0,034 0,417 0,178 0,655 0,104 0,469 0,387 0,256

p . 0,189 0,007 0,901 0,108 0,509 0,006 0,700 0,067 0,139 0,339

r 1,000 -0,404 0,486 0,022 0,730 -0,249 -0,431 -0,370 0,603 0,380

p . 0,121 0,057 0,936 0,001 0,352 0,096 0,159 0,013 0,146

r 1,000 -0,310 0,466 -0,297 0,780 0,505 0,689 0,079 -0,129

p . 0,243 0,069 0,264 0,000 0,046 0,003 0,771 0,633

r 1,000 -0,236 0,368 -0,380 -0,139 -0,254 0,331 -0,234

p . 0,379 0,160 0,147 0,607 0,342 0,211 0,382

r 1,000 -0,229 0,521 0,232 0,297 0,392 0,126

p . 0,393 0,039 0,387 0,264 0,134 0,641

r 1,000 -0,323 -0,234 -0,211 0,562 0,247

p . 0,222 0,383 0,433 0,024 0,356

r 1,000 0,508 0,839 -0,056 0,309

p . 0,045 0,000 0,838 0,244

r 1,000 0,709 0,011 -0,300

p . 0,002 0,967 0,259

r 1,000 -0,177 -0,025

p . 0,512 0,926
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r -0,027 0,433 -0,374 0,203 -0,280 . 0,252 -0,204 . 0,006 0,115 -0,262 -0,138 -0,698

p 0,921 0,094 0,154 0,451 0,294 . 0,346 0,448 . 0,982 0,671 0,328 0,611 0,003

r -0,072 -0,368 0,266 -0,240 0,057 . -0,448 0,015 . 0,090 -0,262 0,106 -0,181 0,701

p 0,790 0,161 0,319 0,371 0,834 . 0,082 0,957 . 0,739 0,327 0,696 0,502 0,003

r 0,294 0,270 -0,429 -0,268 -0,177 . -0,200 -0,207 . -0,613 0,893 -0,205 -0,226 -0,061

p 0,268 0,311 0,097 0,317 0,512 . 0,458 0,441 . 0,012 0,000 0,447 0,401 0,821

r 0,223 0,144 -0,208 0,195 0,062 . 0,238 -0,029 . -0,261 0,792 0,186 0,044 -0,089

p 0,407 0,594 0,440 0,469 0,819 . 0,376 0,915 . 0,329 0,000 0,490 0,870 0,744

r -0,514 0,465 0,015 0,478 -0,545 . 0,582 -0,596 . 0,272 0,104 -0,273 -0,300 -0,291

p 0,041 0,069 0,956 0,061 0,029 . 0,018 0,015 . 0,308 0,703 0,306 0,259 0,274

r -0,116 0,091 0,189 0,217 -0,383 . 0,151 -0,433 . 0,325 -0,098 -0,047 -0,230 -0,241

p 0,670 0,738 0,484 0,420 0,143 . 0,577 0,094 . 0,220 0,719 0,861 0,392 0,368

r 0,508 -0,731 0,554 -0,011 0,831 . -0,097 0,893 . 0,030 -0,354 0,515 0,700 0,315

p 0,044 0,001 0,026 0,967 0,000 . 0,720 0,000 . 0,913 0,178 0,041 0,003 0,235

r 0,228 0,035 0,183 0,332 0,111 . 0,352 0,100 . 0,159 -0,042 -0,018 0,382 0,027

p 0,396 0,897 0,498 0,209 0,683 . 0,182 0,712 . 0,558 0,878 0,947 0,144 0,920

r -0,709 0,491 -0,291 0,167 -0,702 . 0,246 -0,722 . 0,084 0,156 -0,335 -0,689 -0,211

p 0,002 0,054 0,275 0,537 0,002 . 0,359 0,002 . 0,757 0,564 0,204 0,003 0,432

r 0,645 -0,549 0,286 -0,279 0,782 . -0,286 0,836 . -0,355 -0,139 0,240 0,659 0,491

p 0,007 0,028 0,283 0,295 0,000 . 0,284 0,000 . 0,177 0,607 0,371 0,005 0,053

r -0,201 -0,022 0,295 0,162 -0,252 . 0,210 -0,282 . 0,563 -0,039 0,096 -0,240 -0,525

p 0,456 0,934 0,267 0,550 0,346 . 0,434 0,289 . 0,023 0,885 0,725 0,371 0,037

r 0,218 -0,214 0,333 0,572 0,411 . 0,617 0,357 . 0,082 0,281 0,444 0,547 0,005

p 0,417 0,427 0,207 0,021 0,114 . 0,011 0,175 . 0,761 0,291 0,085 0,028 0,984

r 0,218 -0,214 0,333 0,572 0,411 . 0,617 0,357 . 0,082 0,281 0,444 0,547 0,005

p 0,417 0,427 0,207 0,021 0,114 . 0,011 0,175 . 0,761 0,291 0,085 0,028 0,984

r -0,251 -0,384 0,634 0,231 0,137 . 0,241 0,093 . 0,329 -0,464 0,245 0,179 0,287

p 0,348 0,142 0,008 0,389 0,614 . 0,368 0,732 . 0,213 0,070 0,361 0,508 0,280

r 0,470 0,125 -0,117 0,445 0,237 . 0,474 0,252 . -0,055 0,571 0,195 0,371 -0,430

p 0,066 0,644 0,666 0,084 0,376 . 0,064 0,347 . 0,839 0,021 0,470 0,158 0,096

r 0,375 -0,560 0,432 -0,502 0,500 . -0,517 0,512 . -0,227 -0,113 0,167 0,198 0,543

p 0,153 0,024 0,095 0,048 0,049 . 0,040 0,042 . 0,397 0,678 0,535 0,461 0,030

r 0,196 -0,017 0,011 0,369 0,166 . 0,462 0,192 . 0,239 0,008 0,155 0,316 -0,353

p 0,466 0,950 0,966 0,159 0,539 . 0,072 0,477 . 0,372 0,975 0,566 0,234 0,180

r -0,263 -0,191 0,399 0,241 -0,160 . 0,161 -0,128 . 0,272 -0,153 -0,051 -0,262 0,179

p 0,325 0,479 0,126 0,369 0,553 . 0,551 0,637 . 0,309 0,571 0,850 0,328 0,508

r 0,121 0,171 -0,090 0,430 0,050 . 0,530 -0,062 . 0,043 0,596 0,311 0,204 -0,368

p 0,656 0,526 0,741 0,096 0,854 . 0,035 0,820 . 0,874 0,015 0,241 0,449 0,161

r 0,460 -0,070 -0,068 -0,061 0,022 . -0,021 -0,044 . -0,033 0,629 0,206 -0,045 -0,076

p 0,073 0,796 0,802 0,822 0,936 . 0,937 0,872 . 0,903 0,009 0,443 0,867 0,780

r 0,363 0,117 -0,158 0,138 0,050 . 0,230 -0,064 . -0,246 0,857 0,210 0,059 -0,221

p 0,167 0,667 0,558 0,610 0,855 . 0,392 0,814 . 0,358 0,000 0,436 0,828 0,412
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NEPFFBI NEPDFBI NEVCBI NEVFBI NEPIAI NEPFAI NEPAC NEPFC NEVPAC NEVPFC PCS NFECH NABERT NANT NRECT NRTFAP

r 1,000 0,075

p . 0,782

r 1,000
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r 0,098 -0,566 0,709 0,400 0,351 . 0,285 0,374 . 0,587 -0,367 0,423 0,341 0,088

p 0,718 0,022 0,002 0,125 0,183 . 0,284 0,153 . 0,017 0,162 0,103 0,196 0,745

r -0,761 0,167 0,114 0,359 -0,412 . 0,436 -0,480 . 0,383 -0,097 0,030 -0,288 -0,166

p 0,001 0,536 0,674 0,172 0,113 . 0,091 0,060 . 0,143 0,720 0,911 0,280 0,539

r 1,000 -0,364 0,080 -0,338 0,680 . -0,323 0,711 . -0,524 0,380 0,244 0,563 0,114

p . 0,166 0,767 0,201 0,004 . 0,223 0,002 . 0,037 0,146 0,362 0,023 0,674

r 1,000 -0,812 0,248 -0,787 . 0,334 -0,716 . -0,183 0,224 -0,768 -0,549 -0,539

p . 0,000 0,355 0,000 . 0,206 0,002 . 0,497 0,404 0,001 0,028 0,031

r 1,000 0,099 0,545 . 0,061 0,423 . 0,467 -0,306 0,742 0,519 0,246

p . 0,716 0,029 . 0,823 0,103 . 0,068 0,249 0,001 0,039 0,357

r 1,000 -0,176 . 0,928 -0,184 . 0,597 -0,149 0,130 0,160 -0,383

p . 0,514 . 0,000 0,496 . 0,015 0,581 0,632 0,554 0,143

r 1,000 . -0,236 0,961 . -0,130 -0,090 0,716 0,857 0,377

p . . 0,379 0,000 . 0,632 0,739 0,002 0,000 0,150

r . . . . . . . . .

p . . . . . . . .

r 1,000 -0,258 . 0,509 -0,015 0,063 0,132 -0,491

p 0,334 . 0,044 0,956 0,816 0,627 0,053

r 1,000 . -0,175 -0,137 0,546 0,794 0,346

p . . 0,516 0,613 0,029 0,000 0,189

r . . . . . .

p . . . . . .

r 1,000 -0,505 0,340 -0,026 -0,196

p . 0,046 0,198 0,925 0,468

r 1,000 -0,126 -0,175 -0,122

p . 0,641 0,518 0,654

r 1,000 0,679 0,181

p . 0,004 0,501

r 1,000 0,127

p . 0,639

r 1,000

p .
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