
PESQUISA CIENTÍFICA NA GINÁSTICA DE
TRAMPOLIM: UMA REVISÃO SISTEMATIZADA

Rafael Souza RODRIGUES (UnilesteMG); Flávia Costa Pinto e SANTOS (UnilesteMG)

Introdução: A Ginástica de Trampolim é uma modalidade esportiva olímpica
relativamente nova, tendo chegado ao Brasil no ano de 1975 e que vem, a cada ano,
obtendo um número maior de atletas participantes. Atualmente muitos treinadores que
estão na área de rendimento esportivo, planejam seus treinamentos de maneira
empírica e sem apoio da literatura em vários esportes. Esse estudo surge da
necessidade de se diagnosticar se essa realidade se encontra presente nos treinamentos
de ginástica de trampolim. Objetivo: Assim, o objetivo desse estudo foi agrupar e
classificar as publicações dentro da área da Ginástica de Trampolim, proporcionando
melhor entendimento em alguns aspectos para a evolução do entendimento científico
do esporte. Metodologia: A busca de artigos, dissertações e resumos foi realizada no
Google Acadêmico, e nas bases de dados da Capes Science Direct e Scopus, de forma
sistemática, delimitando as publicações em português (Brasil), português (Portugal) e
inglês, realizadas nos últimos dez anos (2001 a 2010). Foram utilizadas como termos
de busca em português <ginástica de trampolim> e em inglês <gymnastics
trampoline>. A busca bibliográfica resultou em 48 estudos científicos, os quais foram
analisados, classificados e separados por assuntos.  Resultados: Dos 48 estudos
localizados nas bases de dados, 36 foram descartados por tratarem do trampolim não
oficial, para recreação. Dos trabalhos considerados, 6 eram relacionados com
biomecânica, 2 com lesões, 1 era acerca de psicologia do esporte, 1 sobre composição
corporal, 1 sobre técnica e 1 abordava sobre distúrbios fisiológicos relacionados ao
treino da ginástica de trampolim. Mesmo em relação ao tema  biomecânica, que
predominou, considerou-se insuficiente o número de publicações em inglês e
português sobre ginástica de trampolim nas bases de dados consultadas. Em uma
análise quantitativa esse número de publicações cresceu entre os anos de 2000 e 2002,
oscilando nos anos seguintes,  sendo que por volta de 2004 e 2005 houve uma queda
grande no número de trabalhos, em 2006 um pequeno aumento, mas esse número de
publicações voltou para zero em 2010. Observa-se, portanto, uma estagnação das
pesquisas sobre ginástica de trampolim nos últimos 10 anos. Conclusão: Ficou
evidenciada pequena quantidade e estagnação no número de publicações sobre
ginástica de trampolim nos 10 últimos anos. Esta realidade retrata a dificuldade
encontrada no entendimento científico da ginástica de trampolim por parte dos
treinadores, que ainda não contam com bases científicas para associar aos
planejamentos de seus treinamentos.
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