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RESUMO
O propósito deste trabalho foi analisar as capacidades físicas de escolares com
idade de 9 e 10 anos numa escola municipal. Para análise da aptidão motora
foram feito dois testes na ordem que segue: flexibilidade (banco de Wells), de
velocidade (50 m). Tanto o grupo masculino quanto o feminino apresentaram
resultados abaixo da média e também não havendo diferenças entre ambos os
grupos.
Palavras chave: capacidades físicas, testes, crianças.
ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the physical abilities of school children
aged 9 and 10 years in a municipal school. For analysis of motor skills were
done two tests applied in order as follows: flexibility (bank of Wells), speed (50
m). Both the male and the female group performed below average and also no
differences between both groups.
Key words: physical, tests, children.

INTRODUÇÃO
O volume de atividade físicas de crianças e adolescentes têm trazido
grandes preocupações e instigado muitos estudos, pois atualmente existem
outros meios de diversão, que, para as crianças e adolescentes têm se
mostrado mais interessante que as atividades esportivas. (Projeto Esporte
Brasil). Pensando nisto, traremos a importância de incentivar, através da
análise do desempenho motor, a prática do esporte, com a finalidade de
proporcionar atividades saudáveis, divertidas e prazerosas.
Com a queda no volume de atividades físicas realizadas pelos jovens e
as crianças, cada vez mais estas se tornam suscetíveis a doenças como:
hipertensão, obesidade, desvios posturais, devido às atividades que realizam,
como: estudo em local não apropriado, má postura ao distrair-se no
computador, vídeo game, etc.
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No estudo intitulado: Desempenho motor de crianças obesas: uma
investigação do processo e produto de habilidades motoras fundamentais
mostra a defasagem no desenvolvimento motor de crianças com obesidade, o
que salienta ainda mais a importância da prática de atividades físicas para
crianças e jovens. (Projeto Esporte Brasil)
Com a análise deste aspecto, concordamos com o que diz Projeto
Esporte Brasil, que visa desenvolver nas crianças e jovens o hábito de praticar
esporte e atividade física, buscando promover a saúde e o bem estar, assim
como afastar as crianças das atividades cotidianas (computador, vídeo game,
TV, etc.).
O desenvolvimento motor é um processo de alterações no nível de
funcionamento de um indivíduo, onde uma maior capacidade de controlar
movimentos é adquirida ao longo do tempo. Esta contínua alteração no
comportamento ocorre pela interação entre as exigências da tarefa (físicas e
mecânicas), a biologia do indivíduo (hereditariedade, natureza e fatores
intrínsecos, restrições estruturais e funcionais do indivíduo) e o ambiente (físico
e sócio-cultural, fatores de aprendizagem ou de experiência), caracterizando-se
como um processo dinâmico no qual o comportamento motor surge das
diversas restrições que rodeiam o comportamento. (MARIA et al. 2005)
Pensando nisso, serão realizados testes motores (flexibilidade - Banco
de Wells, e velocidade - 50 metros), em uma escola, para incentivar os
avaliados na prática de atividades físicas e esportes, com o objetivo de trazer
melhoras nas suas capacidades físicas e sua qualidade de vida. Bem como
trazê-las para um ambiente saudável e prazeroso.
Nossa hipótese preliminar é que no teste de flexibilidade, as meninas
terão melhor resultados, mas no teste de velocidade serão os meninos.
Neste contexto os objetivos deste trabalho serão de estudar e analisar
as capacidades físicas (flexibilidade e velocidade) de escolares com idade de 9
e 10 anos e comparar as capacidades físicas (velocidade e flexibilidade) entre
meninos e meninas.

METODOLOGIA

Revista do Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida - CPAqv – n.1, v. 1, 2009

O estudo caracteriza-se como descritivo transversal, onde buscou-se analisar a
capacidade física de escolares na Escola Frei Elias Zulian, no município de
Ponta Grossa. O universo pesquisado foi composto por todas as crianças,
regularmente matriculadas na escola selecionada, na faixa etária de 9 e 10
anos de idade.
Em relação aos procedimentos de coleta de dados, foram realizados
testes motores e cada criança terá sua ficha com todos os resultados dos
testes. Para que pudessem realizar os testes foi entregue aos pais dos
indivíduos um termo de responsabilidade, que foi assinado uma semana antes
da data de realização dos testes.
Para análise da aptidão motora foram feito dois testes proposto por
GUEDES & GUEDES (2006), que constou dos seguintes testes aplicados na
ordem que segue: flexibilidade (banco de Wells), de velocidade (50 m). Para
que a identificação e a visualização dos avaliados durante os testes fosse
possível, foram afixados números de identificação na frente e nas costas de
todos. As tabelas utilizadas para a análise dos resultados estão no Manual Prático para
Avaliação em Educação Física, GUEDES E GUEDES (2006), compiladas de
levantamentos populacionais realizados nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, e o
software SPSS 16.0.O tratamento estatístico foi realizado através da tabela estatística
descritiva e test t.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Na tabela 1 podemos observar os resultados da estatística descritiva.
Tabela 1 – Teste de Flexibilidade
Desvio
Variáveis
Meninos
Meninas

Erro

Média

Padrão

Padrão

Mínimo

Máximo

21,80

4,75

0,86

9,00

30,00

26,30

7,11

1,29

13,00

36,00

Test-t
-2,96

Na tabela 2 podemos observar os resultados da estatística descritiva.
Tabela 2 – Teste de Velocidade
Desvio
Variáveis
Meninos

Erro

Média

Padrão

Padrão

Mínimo

Máximo

7, 13

0, 77

0, 14

6,00

9,00

Test-t
-4,07
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Meninas

7, 76

0, 81

0, 14

7,00

10,00

Através do Test-t constatamos não existir diferença entre meninos e
meninas tanto no teste de flexibilidade quanto o de velocidade. Isso pode ser
decorrente a idade das crianças avaliadas. Nessa faixa etária as crianças
praticam a mesma atividade física, tanto nas aulas de Educação Física quanto
brincadeiras em casa e clubes. A grande dificuldade para interpretação das
informações produzidas por estudos relacionados à avaliação do desempenho
motor de crianças e adolescentes reside no fato de que os resultados dos
testes motores envolvem uma multiplicidade de fatores tais como grau de
instrução e treinabilidade, familiarização com a situação específica das tarefas
motoras

exigidas,

nível

de

motivação

do

executante,

interação

dos

componentes genéticos com o meio ambiente ou ainda as diferentes
características étnicas. (Okano et al. 2001)
Observa-se na tabela 1, uma grande diferença no máximo e mínimo do
resultado no teste de flexibilidade, tanto no das meninas quanto no dos
meninos, mas ambos estão um pouco abaixo da média nacional, de acordo
com os estudos do Manual Prático para Avaliação em Educação Física
(GUEDES E GUEDES, 2006), mas as meninas ainda assim apresentam maior
flexibilidade que os meninos.
Na tabela 2 no teste de velocidade a diferença entre o máximo e o mínimo não
foi tão significante em ambos os sexos, mas meninos e meninas estão um
pouco abaixo da média nacional, de acordo com os estudos do Manual Prático
para Avaliação em Educação Física (GUEDES E GUEDES, 2006), e ainda as
meninas apresentam melhores resultados.

Conclusão
Conclui-se que através do Test-t não obtivemos diferença nenhuma em ambos
os testes, e as meninas juntamente com os meninos, apresentaram índices
abaixo da média nos dois testes motores, e ainda sim as meninas tem mais
flexibilidade e velocidade que os meninos.
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