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1. RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi analisar o gesto motor “tuck” ou base que é um 

gesto motor muito requerido durante a pratica do esporte Downhill Speed Skate 

Stand-Up por atletas da modalidade. A partir de analises foi elaborado um modelo 

de treinamento, visando melhora da qualidade força de resistência no gesto 

avaliado. Serão utilizados dois testes para avaliar os indivíduos, mensurando 

equilíbrio estático dos atletas, um tentando reproduzir o gesto motor e outro 

buscando analisar o equilíbrio estático. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O skate surgiu para o mundo nos anos 60 nos Estados Unidos da América e em 

1965 chegou ao Brasil. O Downhill Speed, que significa descer colina em alta 

velocidade e é a modalidade mais antiga do skate, dando origem ao esporte, quando 

os surfistas californianos colocaram eixos e rodas de patins num pedaço de madeira 

para sentir as emoções do Surf descendo ladeiras (CBSK, 2014). Segundo 

Confederação Brasileira de Skate (2014) o Downhill Speed atualmente é uma das 

modalidades que mais cresce no mundo, e é um esporte de aventura que 

proporciona a seus praticantes experiências gratificante, como prazer e satisfação 

pessoal (Lavoura et al, 2008); Fiorese et al. (2011) além de fazer com que o 

individuo continue praticando o esporte e alcance suas metas na modalidade. 

(Fiorese et al., 2011) 

 Qualidades de aptidão física como força, resistência, coordenação, 

velocidade, potência e flexibilidade são estimuladas de formas diferentes pelos 

diversos tipos de exercícios durante o treinamento de força, o aprimoramento de 

uma ou mais manifestações de força tem evidente importância quando existe o 

objetivo de realizar grandes esforços, como na prática esportiva (Guedes et al.2008)  

Hoje o Brasil é considerado a segunda potência mundial do esporte 

possuindo aproximadamente dois milhões e setecentos mil praticantes em 2002 

(BITENCOURT et al., 2005), sendo que existem muitos competidores profissionais 

brasileiros disputando o Circuito Mundial da IGSA (International Gravity Sports 

Association) (CBSK, 2014). Entretanto, apesar do crescimento do esporte, a 

literatura especializada é escassa de estudos que possam oferecer apoio teórico 

e/ou técnico que venha a somar ao treinamento da modalidade e contribuir tanto 
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com a melhora da performance dos skatistas, como com a prevenção de lesões 

(Paixão, 2012). 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

Analisar e inserir um possível modelo de microciclo de treinamento de força 

visando a melhora de desempenho da variável força de resistência no gesto 

motor “TUCK” ou base, que é um dos fundamentos requeridos para atletas da 

modalidade Skate Downhill Speed Stand Up. 

 

 

4. METODOLOGIA 

Após assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido, serão avaliados 12 

atletas praticantes da modalidade Downhill Speed Stand Up, divididos em dois 

grupos: 6 sujeitos para o grupo controle (GC) e 6 sujeitos para o grupo experimental 

(GE), Ambos os grupos (GC e GE) foram instruídos a manter sua rotina diária e a 

não realizar qualquer tipo de exercício físico a não ser o proposto pelo estudo 

durante o período do experimento.  

 O programa de treinamento de força terá duração de oito semanas, 

compreendendo de três sessões semanais, com intervalos de 48 horas entre as 

sessões. Inicialmente os voluntários irão realizar um exercício com contração 

isométrica especifico de equilíbrio em base instável, com três séries até a exaustão 

ou desequilíbrio. Após será utilizado o método de treinamento alternado por 

segmento, consistindo de seis exercícios, obedecendo esta ordem: Agachamento 

Livre, Remada Curvada Com Pegada Pronada, Levantamento Terra, Supino 

Horizontal, Abdominal Reto no colchonete e Lombar na prancha. Todos os 

exercícios com maquinas e pesos livres foram realizados em três séries com carga 

de 20 a 25 repetições máximas (RM), com exceção do exercício para os 

grupamentos musculares do abdômen e da coluna lombar que foram executados em 

três séries fixas de 15 repetições, com intervalos entre as séries de 1 a 2 minutos. 

Todas as sessões de treinamento começaram por um aquecimento de 10 minutos 

em uma esteira sem inclinação. Todos os participantes foram submetidos a uma 

sessão de teste de adaptação ao modelo do treinamento com ênfase na técnica do 

movimento. Os indivíduos receberam orientações para que as cargas de 

treinamento fossem reajustadas sempre que o número máximo de repetições 

estabelecidas para cada exercício fosse atingido em todas as séries, ou ocorresse a 

falha concêntrica momentânea.  
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 Os avaliados serão submetidos a um teste especifico em dois períodos, pré e 

pós treinamento , reproduzindo o gesto motor analisado (base ou “Tuck”) adaptado, 

que consiste em permanecer equilibrado acima de uma superfície instável 

constituída por 4 anilhas de bordas redondas empilhadas uma encima da outra,  

sendo três da base de 3kg e a da superfície onde o atleta equilibra o pé da frente de 

5kg, reproduzindo o gesto motor analisado pelo maior tempo possível, até que 

venha a se desequilibrar ou sofra de falha mecânica dos membros inferiores. O 

procedimento será repetido por 3 vezes, com intervalos de 3 minutos entre elas, 

anotando o maior tempo de execução. Os avaliados serão submetidos a um teste 

adaptado de equilíbrio estático Unipodal (Bohannon, 1994) em 2 períodos, antes e 

depois das 8 semanas de treinamento. Após o piloto do teste, o técnico detectou que 

os avaliados realizariam o protocolo com muita facilidade e todos realizarão o teste 

com os olhos fechados procurando se manter equilibrado Procedimento será 

repetido 3 vezes com cada perna em cada período avaliativo, com intervalo de 3 

minutos entre cada repetição. Será realizado uma analise descritiva dos dados 

utilizando percentuais. Após utilizaremos o Test T de Student para comparar os 

momentos pré e pós treinamento. O nível de significância aceito será de 0,05. 

 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O trabalho teórico se encontra em construção aumentando a quantidade 

especifica sobre o tema envolvendo skate, enriquecendo o que será executado no 

trabalho, como importância da força na modalidade e dados que poderão utilizar nos 

treinamentos. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Espera-se que o programa seja efetivo e que possa potencializar o 

desenvolvimento da modalidade e que treinadores observem a importância de 

utilizar o treinamento de força e a especificidade nos treinamentos reproduzindo o 

que irão utilizar na realidade. 
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