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Introdução: A ginástica artística (GA) no solo exige preparação física e aprendizagem
de técnicas, o que ocorre gradativamente de acordo com estímulos oferecidos pelo
treinador, mas este muitas vezes não consegue parâmetros claros para avaliar o
desenvolvimento técnico de seus ginastas para que possa avaliar se o planejamento e
desenvolvimento de seu treino está ou não atingindo da melhor maneira os resultados
esperados. Objetivo: Assim, esse estudo se propõe a buscar respostas sobre a eficiência
no ensino da GA, relacionando a avaliação técnica em ginastas entre 7 e 13 anos
durante 3 meses de treinamento, com frequência de 2 a 3 vezes por semana e 2 horas
de duração, com seus métodos de treino. Metodologia: Foram selecionadas
aleatoriamente 10 ginastas (ambos os sexos) com mais de 1 ano de prática de GA.
Estes foram avaliados pelo teste de Santos e Albuquerque Filho nas seguintes técnicas
GA, filmadas de frente e perfil para análise: rolamentos para frente grupado e afastado,
rolamentos para trás grupado e afastado, estrela, parada de mãos, rondada, pontes
dinâmicas para frente  e para trás e überschlag. Após 3 meses de treino, o teste foi
novamente aplicado seguindo a mesma escala de 0 a 3 pontos. Os dados foram
comparados pelo teste t de Student (p&#8804; 0,05).Todos os cuidados éticos foram
tomados. Resultados: A pesquisa encontra-se em fase final de coleta de dados e os
resultados aqui apresentados poderão sofrer alterações até o final do experimento. As
pontuações médias do pré-teste foram as seguintes: rolamento de frente grupado=2,3
pontos; rolamento de frente afastado=1,7; rolamento para trás grupado=1,7; rolamento
para trás afastado=1,6; estrela=2,1; parada de mãos=0,90; rondada=1,5; ponte
dinâmica para frente=1,0; ponte dinâmica para trás=1,0; überschlag=0,0; sendo a
média geral 1,38 pontos. Após 3 meses de treinamento o pós-teste foi aplicado apenas
parcialmente, sendo que os dados tabulados até o momento englobam apenas as 5
técnicas mais complexas: parada de mãos=1,5; rondada=1,75; ponte dinâmica para
frente=1,5; ponte dinâmica para trás=1,0; überschlag=0,0; tendo a média geral
aumentado para 1,45 pontos. Não foi constatada diferença estatisticamente
significativa (p&#8804; 0,05) entre a média geral do pré e pós-teste parcial,
significando que não houve até o momento melhora no padrão técnico dos movimentos
avaliados. Ao final do estudo, com a coleta de dados completa este panorama pode ser
alterado uma vez que as técnicas ainda não avaliadas são as de mais fácil execução,
com maior probabilidade de apresentarem aprimoramento técnico maior. Conclusão:
Com dados parcialmente coletados não é possível estabelecer ainda uma conclusão
definitiva, embora os dados até o momento apontem para a ideia de que o treinamento
oferecido por três meses aos ginastas avaliados foi insuficiente para alterar
positivamente a qualidade de sua execução nas 10 técnicas avaliadas neste estudo.
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