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INTRODUÇÃO  

A potência muscular é uma importante manifestação da força no ambiente 

esportivo. Seguindo por este contexto, estudos recentes demonstraram associação entre 

potência mecânica e o salto vertical, bem como com a velocidade de corrida e a mudança 

de direção (Hori et al., 2008; Oranchuk, et al., 2017). Sendo assim, diversos são os 

métodos utilizados para melhorar esta variável da força.   

O levantamento de peso olímpico (LPO) é uma modalidade esportiva, composta 

por dois exercícios, o arranco e o arremesso. Particularmente, o LPO é um dos métodos 

amplamente utilizados para a melhora da potência muscular. Haja visto que tal 

modalidade possui grande similaridade com as habilidades motoras de diversos esportes, 

principalmente aqueles que dependem de ações verticais como a extensão simultânea das 

articulações do joelho, quadril e tornozelo (Suchomel, Comfort & Stone, 2015; 

Suchomel, Comfort, & Lake, 2017). Além disso, o LPO conta não somente com seus 

exercícios característicos, mas também, dispõe de seus exercícios educativos (i.e hang 

power clean, hang high pull, mid thigh pull, jump shrug, etc). Esses educativos são 

utilizados com o objetivo de melhorar a técnica de uma determinada fase tanto do arranco, 

como do arremesso (Suchomel, Comfort & Stone, 2015; Suchomel, Comfort, & Lake, 

2017). Particularmente, os exercícios educativos também são comumente implementados 

nos programas de treinamento de atletas de outras modalidades esportivas afim de 

melhorar a potência muscular (Chiu & Schilling, 2005; Comfort, Fletcher & Mcmahon, 

2012; Haug, Drinkwater & Chapman, 2015; Suchomel, Comfort & Stone, 2015). 

Uma das razões para que os exercícios educativos do LPO sejam implementados 

nos programas de treinamento de atletas de alto rendimento é devido a sua alta produção 

de potência mecânica; sendo por vezes, igual ou maior em comparação aos movimentos 

completos da modalidade (Suchomel, Comfort & Stone, 2015; Suchomel, Comfort & 

Lake, 2017). Além disso, os exercícios educativos contam com uma menor complexidade 

de execução quando comparados aos exercícios completos do LPO, haja visto que o 

aprendizado desses últimos exercícios demanda um longo período. Ainda neste contexto, 

os exercícios educativos do LPO possuem um menor potencial lesivo quando comparados 

com exercícios que possuem a fase de encaixe, por exemplo, o arremesso (Stone et al., 

1994; Deweese et al., 2012; Suchomel, Comfort & Stone, 2015).  

Não somente uma maior vantagem é observada para os exercícios educativos em 

relação aos movimentos completos do LPO. Também é sugerido uma maior vantagem 

dos exercícios educativos sem a fase do encaixe em relação aos próprios exercícios 



educativos com a fase do encaixe. Tais vantagens estão relacionados também à maior 

capacidade de gerar potência mecânica, à fácil aprendizagem e ao menor potencial lesivo 

em comparação aos que utilizam essa fase (Stone et al., 1994; Calhoon & Fry, 1999; 

Suchomel, Comfort & Stone, 2015; Suchomel, Comfort & Lake, 2017). 

Diante aos argumentos apresentados, o objetivo do presente trabalho, será 

investigar os benefícios da implementação dos exercícios educativos do LPO sem a fase 

de encaixe nos programas de treinamento físico.  
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