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RESUMO – O projeto Escola da Bola do curso de Educação Física da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa tem como uma de suas modalidades a Ginástica Artística 
(GA). Composta pelos mais variados elementos motores como equilibrar-se, saltar, 
rolar, girar, entre outros; a GA proporciona um vocabulário motor amplo e completo a 
seus praticantes, e requer capacidades físicas bem desenvolvidas, muito treino e 
dedicação.  Para avaliar o nível dessas capacidades em nossas alunas aplicamos 
um teste do projeto Esporte Brasil (que avalia os parâmetros de saúde e 
desenvolvimento motor). Estes testes mediram as capacidades físicas como 
agilidade (resultado fraco para todas as alunas), flexibilidade (classificação abaixo 
da média para todas as alunas), potência – força explosiva de membros superiores 
(muito bom para três alunas e excelente para uma aluna) e força explosiva de 
membros inferiores (resultado fraco para duas alunas e bom e muito bom para as 
outras) – e resistência – abdominal (abaixo da média para duas e acima da média 
para as outras) –, conforme sua faixa etária. Podemos concluir que um dos fatores 
que afetaram o desempenho das alunas nos testes de flexibilidade e agilidade, 
deixando-as abaixo do esperado para idade, seja o ingresso tardio na prática da 
modalidade de GA, a qual pede a iniciação precoce. 
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Introdução 
 
O projeto Escola da Bola, elaborado por professores do curso de Educação Física da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, juntamente com seus acadêmicos, é um projeto que visa 
integrar crianças de 6 a 15 anos na prática de algum esporte, contando com as seguintes 
modalidades esportivas: vôlei, futsal, natação e ginástica artística (GA), que será nossa modalidade 
de estudo. 

Dentro do projeto de GA pretendemos verificar o nível das capacidades físicas de quatro 
alunas, buscando qual a melhor idade cronológica para se iniciar esta modalidade, e os benefícios 
que ela pode trazer para as crianças. 

Sabendo que a GA é composta pelos mais variados elementos motores como equilibrar-se, 
saltar, rolar, girar, entre outros; o objetivo das aulas do projeto além da formação esportiva de futuras 
atletas, é melhorar as capacidades físicas com trabalhos de flexibilidade e coordenação, buscando 
também por iniciativa de políticas públicas a integração social entre comunidade e universidade. 
 
A idade ideal para iniciar e os benefícios da ginástica artística 

 
Em um estudo realizado por Nunomura (2010) com técnicos do setor feminino de GA que 

visam o alto rendimento, foi observado qual seria a idade ideal para iniciação que ficou entre 5 e 7 
anos, e para especialização entre 6 e 7 anos e no máximo de 9 a 10 anos. E alguns técnicos 
relataram que entre 3 e 4 anos a criança já deveria frequentar o ambiente de GA. 

Quanto aos benefícios da Ginástica Artística, um estudo feito por Schiavon (1996) apud 
Nunomura (2008) esclarece a importância da prática da GA por crianças para aprimorar seu 
desenvolvimento motor e capacidades físicas. Leguet (1987) apud Nunomura (2008) também mostra 
que a GA proporcionou grande capacidade de se adquirir habilidades motoras e aperfeiçoamento das 
capacidades físicas. 

De acordo com Gallahue (1982) apud Nunomura (2008), é enfatizado que entre 2 – 7 anos a 
criança que está na fase dos movimentos fundamentais, deve explorar todos os movimentos de 
locomoção possíveis já que possui maior equilíbrio sobre o corpo. E uma das principais capacidades 
físicas exigida pela GA é o equilíbrio, pois é preciso uma boa estabilidade para aprender os novos 
movimentos propostos pela GA. 

Segundo um estudo realizado por Ralph e Pritchard (1985) apud Nunomura (2008), 
profissionais da área relataram que a segurança é o mais importante critério para um bom professor 
de GA. Sendo as principais causas dos acidentes intrínsecas e extrínsecas. Nas causas intrínsecas 
estão os fatores psicológicos (medo, ansiedade, pressão, etc.); biológicos (fadiga e recuperação pós-
enfermidade, preparação física inadequada, má alimentação, distúrbios fisiológicos, etc.) e 
disciplinais (não obediência ao professor, utilização incorreta de equipamentos, etc.). Nas causas 
extrínsecas temos os fatores pedagógicos (orientações e instruções inadequadas); estruturais 
(estrutura física do ambiente irregular para a prática) e de manutenção e instalações irregulares. 

Dados nos mostram que a GA é o 7º esporte em número de acidentes, isso nos mostra que 
há outras modalidades com maior número de acidentes que, no entanto continuam sendo praticadas. 

 
 
Objetivos 
 

Verificar o nível das capacidades físicas de quatro alunas do projeto que praticam a GA com 
base em um teste aplicado. 

Pesquisar os benefícios da prática da GA. 
 

 
Metodologia 

 
Como procedimento de avaliação física das alunas (4 meninas com a idade de 12 anos que 

estão no projeto há dois meses), foram aplicados os testes: força e resistência abdominal (quantidade 
de repetições durante 1 minuto); agilidade (teste do quadrado – tempo em segundos); flexibilidade 
(sentar e alcançar - cm); força explosiva de membros superiores (arremesso de medicineball - cm); 
força  explosiva de membros inferiores (salto horizontal - m),que compõem a bateria de testes do 
Projeto Esporte Brasil. Foram também aferidos: massa corporal; estatura e envergadura. 
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Resultados 
 

Os resultados obtidos no teste aplicado, em comparação com as tabelas de referência dos 
testes do Projeto Esporte Brasil, mostram que no teste de: 

- flexibilidade: todas as alunas 1, 2, 3, e 4 (respectivamente 22; 23; 21 e 13,5 cm), se 
encontram abaixo da média de 39,5 estabelecida, dentro da classificação de zona de risco à saúde. 

- resistência abdominal: as alunas 1 (25 repetições) e 4 (27 repetições), ficaram abaixo da 
média de 30 repetições na zona de risco à saúde, e as alunas 2 (31 repetições) e 3 (35 repetições), 
ficaram acima da média estabelecida, na classificação de zona saudável. 

- agilidade: todas as alunas 1, 2, 3 e 4 (respectivamente 8,43’’; 8,27’’; 8,1’’ e 9,44’’), se 
encontraram abaixo da média com um escore fraco, acima de 7,16’’.  

- força explosiva de membros superiores: as alunas 1 (344cm); 2 (351cm) e 3 (317cm), estão 
entre o escore de 300 a 369 considerado muito bom, e a aluna 4 (375cm) atingiu o escore >369 
alcançando a classificação de excelência.  

- força explosiva de membros inferiores: as alunas 1 (122cm) e 4 (105cm), não atingiram o 
escore de 130 classificado como fraco para a idade; a aluna 2 (141cm) atingiu o escore de 141 
classificado como bom; e a aluna 3 (160cm) atingiu o escore de 155 a 184 classificado como muito 
bom. 

 
Conclusões 

 
Dos resultados encontrados podemos concluir que um dos fatores que afetaram o 

desempenho das alunas nos testes de flexibilidade e agilidade, deixando-as abaixo do esperado para 
idade, seja o ingresso tardio na prática da modalidade de GA. Isso nos leva a um raciocínio de que a 
iniciação precoce na GA seja necessária, para que ao atingir essa idade em que se encontram 
nossas alunas, estas tenham um vocabulário motor maior e obtenham melhores resultados em testes 
como os realizados. Porém ao se tratar do pouco tempo de treinamento das alunas e de não ser a 
performance nosso objetivo de trabalho no projeto, será necessário que trabalhemos cada 
capacidade física separadamente, priorizando o lazer ao alto rendimento, já que são inúmeros os 
benefícios da GA para o desenvolvimento motor da criança. 

Quanto à idade para iniciar na GA, embora a maioria acredite que seja entre 5 e 7 anos,  
alguns técnicos preferem avaliar a individualidade de cada criança, e não estabelecem uma idade 
para o início, afim de aproveitar também o potencial de cada uma. As estratégias para a 
aprendizagem da GA devem procurar adotar atividades mais lúdicas e que familiarizem as crianças 
com o ambiente da modalidade. 
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