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Introdução: A Ginástica Artística vem recebendo destaque cada vez maior no cenário
esportivo nacional, sendo ela caracterizada pela busca da perfeição técnica na
execução de seus movimentos, proporcionando a platéia presente um espetáculo ímpar.
Pela complexidade de aparelhos, as técnicas de solo são consideradas a base para o
processo de aprendizagem dos outros aparelhos, pois proporcionam aos ginastas mais
domínio do corpo, velocidade, flexibilidade, e principalmente, autoconfiança. A
prática de exercícios físicos causa adaptações ao organismo e o destreino ocorrido, seja
ele ocasionado por lesão, férias ou outro motivo, resulta em perdas morfológicas
dessas alterações.  Objetivo: Analisar os efeitos do destreinamento pelo período de três
meses no domínio de cinco técnicas básicas de acrobacia de solo comuns às
modalidades ginásticas (rolamentos para frente grupado e afastado, rolamento para trás
grupado e afastado e a estrela), sendo elas praticadas na Academia de Ginástica e
Trampolins do UnilesteMG. Metodologia: Participaram do estudo 11 crianças, de 7 a
13 anos de idade, com média de idade entre 9,09 ± 2,02 e com tempo médio de prática
de 17,55 ±15,10 meses, em um período de destreino de 3 meses. A avaliação da
técnica foi realizada por observação e filmagem através do teste de Santos e
Albuquerque Filho em dois momentos: nas três ultimas semanas de novembro de 2011
e nas três primeiras semanas de março de 2012. As médias da soma dos pontos das
cinco técnicas obtidos pelos ginastas foram comparadas através do teste t de Student
(p&#61603; 0,05).  Resultados: A média geral da pontuação dos ginastas avaliados (de
0 a 3), foi de 1,93 ±0,31 na coleta de dados inicial e de 1,85 ±0,31 na avaliação
pós-férias. Dessa forma, os resultados apontaram que esse período de destreinamento
não foi suficiente para que ocorresse uma significante alteração no nível técnico dos
ginastas nas cinco acrobacias básicas de solo. Mas, mesmo não apresentado diferença
significativa na média de pontos entre os dois momentos de avaliação, vale ressaltar
que das cinco técnicas avaliadas, houve diferença relativa no percentual de pontos
entre os dois momentos da avaliação de quatro movimentos. No rolamento de costas
grupado houve uma melhora no seu resultado pós-teste de 3%, enquanto no rolamento
de frente grupado, rolamento de frente afastado e rolamento de costas afastado, houve
uma redução de 3%, 6% e 6% respectivamente. Através dos resultados, se faz
necessário uma atenção maior por parte dos treinadores da Academia de Ginástica e
Trampolins do UnilesteMG em relação ao ensino do rolamento para trás grupado, pois
foi o movimento com a menor média de pontos obtidos pelos ginastas. Conclusão:
Concluiu-se, para o grupo de ginastas analisado, que o período de pausa nos treinos
por ocasião das férias de fim de ano não produz redução significativa no domínio das
técnicas básicas de ginástica de solo.
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