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 GINÁSTICA DE SOLO 

 

1. História da Modalidade 

Em tempos remotos, as sociedades aprenderam a utilizar o exercício físico como forma de defesa e ao mesmo tempo 

de recreação ou ocupação de tempos livres. Só com a civilização grega surgiu uma forma mais preciosa e definida de exercício 

físico e desporto. O exercício  era desenvolvido devido às necessidades da constante rivalidade entre cidades estado. A prática 

destes exercícios tinha apenas objectivos militares e é neste contexto que pela primeira vez é usada a palavra ginástica. Os 

jovens e adolescentes praticavam ginástica sem roupa, e assim, a palavra grega gumnus (nu) formou a raiz para todos os 

aspectos relacionados com este tipo de actividade. A ginástica era nesta altura praticada ao ar livre. 

 A civilização grega seguiu o mesmo destino de outras grandes civilizações, nunca deixando de ser uma 

civilização baseada na escravatura, acabando por sucumbir à ganância, ciúme e rivalidade que mais tarde conduziram à sua 

queda. Foi com esta queda, que se fez sentir por toda a Europa, que as actividades desportivas conheceram um período de 

estagnação não havendo por isso registos em relação às mesmas, com excepção dos jogos e acrobacias que os saltimbancos 

exibiam nas feiras e cortes da nobreza. 

 Apenas com o Renascimento se voltou a dar importância às actividades desportivas e principalmente à 

ginástica. J.F.C. Guts Muths estudou o uso que a sociedade grega dava aos exercícios físicos e a partir deste formulou uma base 

para a Educação Física.  J.F.Jahn (alemão) e P.H. Ling (sueco) continuaram o seu trabalho durante os princípios do séc. XIX, dando 

inicio a uma nova era na ginástica. Jahn e Ling desenvolveram dois estilos muito próprios de ginástica que ainda hoje servem 

como referência, tendo sido o primeiro grande passo para o desenvolvimento desta modalidade. Enquanto que a ginástica de 

Ling era um sistema de educação do movimento, a ginástica de Jahn ultrapassava o simples quadro corporal. 

No entanto, o importante é que este progresso não é exclusivamente devido a razões técnico-desportivas, a ginástica 

de então é, antes de mais, um sistema concebido para desenvolver as qualidades físicas dos indivíduos. Este sistema insere-se, 

entre outros, como um meio de reeducar as populações e de lhes dar a força física e moral necessária para se defenderem contra 

os eventuais inimigos. 

O primeiro passo institucional deu-se em 1832 na Suíça com a criação da primeira Federação de Ginástica. Neste 

mesmo ano foi organizado a primeira grande Festa Gímnica Federal (Turnfest) em Aarau, que desde então se repete anualmente. 

A partir deste evento o incremento da ginástica é tal, que no final do séc. XIX o número de associações de ginástica, distribuídas 

pela maior parte dos países europeus, geram um movimento social e político impossível de ignorar. 

 Entretanto, em 1881, surge a Federação Europeia de Ginástica que mais tarde passa a designar-se por 

Federação Internacional de Ginástica, a qual consagra o movimento iniciado em 1832 na Suíça. O primeiro torneio Internacional 

realizou-se em Invers em 1903 que só em 1934 passou a designar-se por Campeonato do Mundo.  

 Só em meados do séc. XX, mais precisamente em 1952,  as competições internacionais passaram a integrar 

países não europeus tendo sido admitida inicialmente a participação dos Estados Unidos. 
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2. TERMINOLOGIA BÁSICA 

2.1. Terminologia dos Elementos Gímnicos 

Na ginástica de solo podemos categorizar os elementos gímnicos em 4 categorias: 

Elementos Acrobáticos 
Elementos de 

Equilíbrio 

Elementos de 

Flexibilidade 
Elementos de Ligação 

 Rolamento à frente engrupado 

 Rolamento à frente com MI afastados 

 Rolamento à frente saltado 

 Rolamento à retaguarda engrupado 

 Rolamento à retaguarda com MI afastados 

 Apoio facial invertido 

 Roda 

 Avião 

 Bandeira 

 

 Ponte  

 Espargata 

 

 ½ Pirueta 

 Salto de Gato 

  Salto de Tesoura 

 

 

 

2.2. Terminologia Básica 

A posição natural na ginástica, de solo utilizada como posição inicial e final de todos os elementos deverá corresponder 

à seguinte: 

Posição Básica 

 Cabeça levantada com olhar dirigido para a frente 

 Pescoço alongado 

 Tronco alinhado 

 Bacia em retroversão  

 Colocação dos MS de forma harmoniosa 

Posições do corpo durante os gestos 

técnicos 

 Engrupado 

 Encarpado 

 Empranchado 

Posições dos membros 

 MI – afastados, unidos, em extensão e flectidos 

 MS – elevação lateral, oblíqua, superior, estendidos, flectidos 

 

 

ACÇÕES MOTORAS 

FECHO 

 

 

 

 Acção de aproximação dos M.I. do tronco 

ABERTURA 

 

 

 

 Acção de afastamento dos M.I. do tronco 
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IMPULSÃO DE M.I. 

 

 Acção de “empurrar” dos m.i. 

: acto ou efeito de impelir o corpo, em trajectória aérea, como 

consequência da flexão e extensão dinâmica dos m.i. 

IMPULSÃO DOS MS 

 

 

 

 

 Impulsão dos M.S.: acto ou efeito de impelir o corpo, em 

trajectória aérea, como consequência da acção dos m.s., 

em extensão, e da acção dinâmica dos  punhos e da 

cintura escapular.  

 

RETROPULSÃO 

 

 

 

 Acção de aproximação dos m.s. ao tronco 

 movimento que consiste no abaixamento antero-

posterior dos m.s. 

 

ANTEPULSÃO 

 

 

 

 

 Acção de afastamento dos m.s. do tronco. 

 Movimento que consiste na elevação antero-posterior dos 

membros superiores. 

 

REPULSÃO 

 

 Acção de extensão dos M.S. 

 Acto ou efeito de impelir o corpo como consequência da 

flexão seguida de extensão dos m.s. 

 

 

2. HABILIDADES NOTORAS 

2.1. Rolamento à Frente Engrupado 

 

 Determinantes Técnicas 

 Flexão dos Membros Inferiores (M.I.);  

 Colocação das mãos à largura dos ombros com os dedos afastados orientados para a frente;  

 Membros Superiores (M.S.) em extensão 

e queixo junto ao peito; 

 Elevação da bacia acima dos ombros; 

 Colocação da nuca no solo; 

 Projecção dos M.S. para a frente. 
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2.2. Rolamento à Frente, saída com os MI em extensão e afastados 

 

 Determinantes Técnicas 

 Colocação das mãos no solo à largura dos ombros; 

 Palmas das mãos bem apoiadas e dedos bem afastados; 

 Impulsão dos M.I.; 

 Flexão da coluna cervical (queixo junto ao peito); 

 Apoio da nuca no solo; 

 Afastamento dos M.I. na parte final do movimento, mantendo-os estendidos; 

 Apoio das mãos entre os M.I. para promover a elevação do corpo; 

 Inclinar os ombros para a frente;  

 Terminar de pé em equilíbrio, na posição de sentido. 

 

 

2.3. Rolamento à Frente Saltado 

 

 

 

 

 

 Determinantes Técnicas 

 Pequena corrida de balanço, chamada a pés juntos e impulsão dos M.I.; 

 Após trajectória aérea, colocação das mãos à largura dos ombros;  

 Colocação da nuca no solo; 

 Flexão dos M.I; 

 Projecção dos braços à frente. 

 

2.4. Rolamento à Retaguarda Engrupado 
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 Determinantes Técnicas 

 Flexão dos membros inferiores e fecho do tronco sobre eles; 

 Desequilíbrio do tronco à retaguarda; 

 Colocação do queixo junto ao peito, flexão da cabeça; 

 Colocação das palmas das mãos no solo, ao lado da cabeça, com os dedos orientados para trás; 

 Manutenção da posição engrupada na passagem da bacia pela vertical; 

 Empurra o colchão e apoio simultâneo dos pés no solo com os M.I. flectidos. 

 

 

2.5. Rolamento à Retaguarda com membros inferiores afastados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Determinantes Técnicas 

 Semelhante ao rolamento à retaguarda engrupada, havendo um afastamento dos membros inferiores à passagem da 

bacia pela vertical dos ombros e terminando com os M.I em extensão e afastados. 

 

 

 

2.6. Apoio Facial Invertido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Determinantes Técnicas 

 Iniciar na posição de afundo frontal; 

 Balanço do MI de trás em extensão e no prolongamento do tronco; 

 Colocação das mãos à largura dos ombros, com dedos bem afastados e voltados para a frente; 

 Olhar dirigido para as mãos; 

 Hiperextensão e repulsão dos MS; 

 Alinhamento vertical dos segmentos corporais com extensão máxima do corpo; 

 Tonicidade geral do corpo com bacia em retroversão. 
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2.7. Apoio Facial Invertido com saída de Rolamento à Frente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Determinantes Técnicas 

 Flexão dos MI e fecho do tronco sobre eles; 

 Desequilíbrio do tronco à retaguarda; 

 Colocação do queixo junto ao peito, flexão da cabeça; 

 Colocação das palmas das mãos no solo, ao lado da cabeça, com os dedos orientados para trás; 

 Manutenção da posição engrupada na passagem da bacia pela vertical; 

 Repulsão dos MS e apoio simultâneo dos pés no solo com os MI flectidos. 

 Abertura do ângulo tronco/MI 

 Terminar com os MI em extensão e MS em elevação. 

 

 

 

 

2.8. Roda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Determinantes Técnicas 

 Dar início ao movimento com um pé à frente do outro; 

 Avanço de um dos M.I. e afundo lateral; 

 Balanço enérgico do M.I de trás que se encontra em extensão; 

 Apoio alternado das mãos na linha do movimento; 

 Impulsão da perna de chamada (perna da frente); 

 M.S. e tronco alinhados na vertical dos apoios; 

 Na trajectória aérea, os M.I. realizam o máximo afastamento possível e em extensão completa; 

 No contacto ao solo o apoio dos pés é alternado na linha do movimento. 
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2.9. Posição de Equilibro – Avião 

 

 

 

 

 Determinantes Técnicas 

 Tronco paralelo ao solo; 

 M.S. em extensão, no prolongamento do tronco; 

 M.I. em elevação, paralela ao solo e no prolongamento do tronco; 

 M.I. de apoio em extensão; 

 Olhar dirigido para a frente. 

 

 

 

2.10. Posição de Flexibilidade - Ponte 

 

 

 Determinantes Técnicas 

 Extensão dos M.S.; 

 Extensão das M.I; 

 Cabeça acompanha o movimento de extensão da coluna. 

 

 

 

 

 


