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RESUMO
O estudo teve por finalidade verificar eventuais modificações
de variáveis antropométricas e de desempenho motor promo-
vidas pelo treinamento de indivíduos de ambos os sexos, na
modalidade de atletismo. A amostra de treinados pertence ao
município de Campinas-SP e região, num total de 223 indiví-
duos de 11 a 15 anos de idade, sendo 136 do sexo masculino e
87 do sexo feminino, comparada a 2.678 escolares, de mesma
faixa etária, do município de Londrina-PR. Foram verificadas
as variáveis antropométricas: estatura, peso corporal, índice
de massa corporal, espessura das dobras cutâneas tricipital e
subescapular e percentual de gordura relativa ao peso corpo-
ral. As variáveis do desempenho motor foram avaliadas pela
da administração de uma bateria de seis testes motores: sen-
tar-e-alcançar, salto horizontal, flexão dos braços, abdominal
modificado, corrida de 50m e corrida de 9/12 min. A análise
estatística através do teste t de Student evidenciou diferenças
de estatura nas faixas etárias dos 13 aos 15 anos para os rapa-
zes, e aos 12, 13 e 15 anos para as moças, a favor dos treina-
dos. O peso corporal apontou diferenças somente entre as
moças de 12 e 15 anos, com maiores valores para as treinadas.
Nos testes de desempenho motor, foram observadas diferen-
ças no salto horizontal e nas e nas corridas de 50m e 9/12 min.
em ambos os sexos, sempre a favor dos treinados. A análise
dos resultados permite concluir o evidente o incremento da
velocidade de deslocamento, resistência cardiorrespiratória e
força de membros inferiores nos adolescentes estimulados pelo
treinamento; por outro lado, não se observou interferência do
treinamento como agente de variações significativas no peso
e composição corporal dos indivíduos.

Palavras-Chave: Atletismo iniciação, Treinamento, Desempe-
nho motor.

ABSTRACT
The study’s purpose is to verify eventual modifications of
anthropometrics variables and motor performance
propitiated by the training in individuals of both sexes in the
athletics modality. The trained sample a total of 223
individuals are from Campinas city and area from 11 to 15
year old, being 136 male and 87 female, compared to 2.678
students of the same age group, from Londrina city. It was
verified the variables antropometrics stature, body weight,
index of body mass, thickness of the folds cutaneous tricipital
and subescapular and percentage of relative fat to the body
weight. The variables of the motor performance were
appraised through the administration of a battery of six
motors tests: to sit down and to reach, horizontal jump, arms
flexion, abdominal modified, race of 50m and race of 9/12
min. The statistical analysis through t of Student test
demonstrated stature differences in the groups of 13 to 15
year old  boys, and  the 12, 13 and 15 year old girls, in favor
of trained ones. The body weight only pointed differences in
the girls of 12 and 15 years old, with higher values for trained
ones. As for the motor performance testes, it was verified
differences in the horizontal jump and in the races of 50m
and 9/12 min. in both sexes, always in favor of trained ones.
The results analysis lead to the conclusion that the evident
increment of the displacement speed, cardiorrespiratory
endurance and legs strength in adolescents stimulated by the
training, but, there was no interference of the training as an
agent of significant variations in the weight and the
individuals’ body composition.
Keywords: Athletics initiation, Training, Motor performance.

INTRODUÇÂO

Consta que desde as antigas civilizações gregas, o
esporte integrava as atividades do homem com
importante freqüência, dotado de peculiarida-

des e regras que garantiam o seu espetáculo. O atletis-
mo então, figurava em suas formas mais rudimentares.

      O surgimento e a evolução das especialidades
trouxeram consigo a necessidade de inúmeras informa-
ções acerca dos esportes, especialmente do atletismo,
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intitulado “desporto base”, já que as capacidades
motoras desenvolvidas para ele, servem de suporte ge-
ral para o desenvolvimento de muitos outros.

      Reconhecidamente, as bases para a prática do
atletismo, são melhor adquiridas quando têm início na
fase da vida compreendida entre a infância e adolescên-
cia.

    “É a etapa de preparação básica – fase inicial de
todo o treinamento desportivo – tem uma duração de 3
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fenômeno complexo e dependente de vários fatores,
como bagagem genética, estado nutricional, nível sócio-
econômico, ocorrência de doenças na infância e na ado-
lescência e a tendência secular.

Desenvolvimento é um fenômeno que tem maior
abrangência em sua conceituação segundo a grande
maioria dos pesquisadores, por envolver em si os as-
pectos biológicos e psicológicos. Engloba simultanea-
mente as transformações quantitativas e qualitativas.

É um conjunto de fenômenos inter-relacionados que
permite ao indivíduo uma seqüência de modificações
evolutivas que vão desde a concepção, passando pela
maturidade até a morte, envolvendo além dos aspectos
biológicos, vários aspectos comportamentais6.

Malina e Bouchard3, colocam o desenvolvimento em
dois contextos distintos:- o biológico, onde está associa-
do à diferenciação de células com especializadas linhas
de função, ocorrendo principalmente na vida pré-natal,
quando os tecidos e órgãos estão em formação, continu-
ando na vida pós-natal, tornando os diferentes sistemas
do organismo funcionalmente refinados; e o
comportamental, que relata o desenvolvimento da com-
petência em uma variedade de domínios inter-relacio-
nados.

Gomes apud Arruda e Silva Neto7 defende que o
desenvolvimento deve ser entendido como um proces-
so contínuo, mas não linear, onde só o resultado pode
ser avaliado; e o resultado significa sempre uma modi-
ficação. A autora percebe o desenvolvimento como re-
sultante da ação recíproca de fatores endógenos, deter-
minados pela maturação; e exógenos, representados
pelas exigências do meio.

Maturação e experiência são elementos fundamen-
tais para o entendimento do conceito e do processo de
desenvolvimento7, tendo estreita relação com aspectos
relacionados às características morfológicas e funcionais
do indivíduo8.

Malina9 refere-se à maturação como sendo o anda-
mento, a seqüência e o progresso em direção ao estado
biológico maduro, e ainda que tal fenômeno seja essen-
cialmente biológico, nada impede que sofra severa in-
fluência sócio-cultural e ambiental.

A experiência, segundo Guedes e Guedes6, é oriun-
da do meio ambiente, que pode alterar ou propiciar o
aparecimento de algumas características pré-determina-
das geneticamente do desenvolvimento, pelo processo
de aprendizagem, e advertem que os aspectos relacio-
nados ao crescimento, desenvolvimento, maturação e
experiência, são interligados e sua análise em separado
poderá ser realizada somente no plano didático, assim
como, é impossível a determinação da contribuição des-
ses processos, separadamente.

TREINAMENTO DESPORTIVO COM
ENFOQUE AO ATLETA EM FORMAÇÃO

A preparação do atleta iniciante é muito distinta
daquela destinada ao atleta experiente, porque além dos
seus sistemas orgânicos se encontrarem em formação,

a 4 anos. O ideal seria começá-lo aos 8-9 anos. Objetiva
conseguir as condições necessárias para um amplo de-
senvolvimento motor, além de criar pré-requisitos para
uma possível futura especialização ou para se atingir
resultados elevados na idade adulta” 1.

Este estudo tratou da coleta, análise e interpretação
de dados que pudessem traduzir o estágio de desenvol-
vimento motor, composição corporal e crescimento de
crianças e adolescentes praticantes de atletismo em Cam-
pinas e região, comparando-os a indivíduos não treina-
dos, podendo contribuir em questões como o entendi-
mento e definições da metodologia de treinamento nas
várias fases do desenvolvimento do aluno.

O desempenho motor, assim como a composição
corporal, tem suas particularidades durante a fase de
maturação biológica do indivíduo, sofrendo tanto ou
maior impacto desta fase do que do treinamento
desportivo, por razão das acentuadas mudanças fisio-
lógicas e morfológicas promovidas pelos processos
hormonais.

A comparação das variáveis relacionadas ao desem-
penho motor entre grupos treinados e afins, entre trei-
nados e não treinados, e entre treinados de diferentes
faixas etárias, pode fornecer importantes subsídios para
detectar possíveis desníveis e causas da aquisição das
capacidades motoras e a influência maturacional e do
treinamento no desempenho motor do praticante de atle-
tismo; questões importantes na investigação científica
para a seleção e orientação dos jovens praticantes da
modalidade.

CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO
E MATURAÇÃO

Os estudos que tratam dos jovens atletas devem con-
siderar os fatores crescimento, desenvolvimento e
maturação como variáveis distintas, interagentes, forte-
mente interferentes, e, freqüentemente determinantes
dos resultados encontrados.

Crescimento é o aumento no número e/ou tamanho
das células que compõem os diversos tecidos do orga-
nismo2, ou seja, o resultado de um complexo mecanis-
mo celular que envolve os fenômenos hiperplasia,
hipertrofia e agregação3. Sua mensuração pode ser rea-
lizada através dos valores antropométricos de estatura,
massa corporal, dobras cutâneas, circunferências e diâ-
metros4.

         O predomínio de algum dos fatores, apesar dos
três se apresentarem como característica básica do cres-
cimento, em dado momento, poderá ser atribuído à ida-
de e ao tecido envolvido. As várias fases do crescimen-
to são mencionadas como um continuum, fazendo parte
dele: a) o crescimento positivo, quando o aumento ex-
cede ao decréscimo celular; b) o crescimento estável,
quando ocorre equilíbrio entre o decréscimo e o aumen-
to celular; e c) o crescimento negativo, quando o decrés-
cimo excede o aumento celular, promovido pela des-
truição celular de origem natural ou patológica.

Nahas et al.5 citam o crescimento físico como um
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resultante de fortes e rápidas modificações, percebendo
diferentemente o impacto do estresse causado pelos es-
tímulos, também na esfera psíquica, para ele tudo é novo
em termos de treinamento.

Em outras proporções, Verkhoshanski10 afirma que
a preparação do atleta de nível intermediário se dife-
rencia substancialmente da preparação daquele de ní-
vel superior. No entanto, é insuficiente apenas admitir
e conhecer as linhas gerais que tratam do treinamento
direcionado aos diversos níveis de maturação e de
performance dos praticantes de uma modalidade.

“Apesar de muitas tentativas do esboço de uma te-
oria do desporto para jovens, sua orientação ainda se
baseia fundamentalmente nas experiências práticas dos
treinadores, em noções parciais, em sugestões
metodológicas, idéias e princípios da moderna ciência
do treinamento do desporto de alto nível”11.

Para Oliveira12, “faz-se necessário direcionar esfor-
ços no sentido de se definir claramente uma teoria so-
bre o treinamento infantil, infanto-juvenil e juvenil, mo-
mento em que se constrói a base para a edificação do
desporto de alto nível”; e propõe a busca de novas pre-
missas teóricas e de um projeto permanente (envolven-
do Confederações e Federações Desportivas) de qualifi-
cação profissional dos treinadores, para a capacitação
na direção do aperfeiçoamento do sistema de prepara-
ção dos jovens, com estratégias de organização do trei-
namento e os respectivos meios e métodos de alto po-
tencial de estímulo e baixos riscos à saúde.

Ao compilar-se a literatura especializada, percebe-
se que os subsídios que embasam a prática dos atletas
em formação possuem tantas ou mais lacunas do que
aqueles sugeridos aos atletas maduros. Por exemplo,
dados sobre o desenvolvimento e interação da capaci-
dade anaeróbia com a maturação biológica são pratica-
mente inexistentes13.

Diante disso, parece então existir um paradoxo que
recai sobre a concepção: “do fácil para o difícil, do pou-
co para o muito, do conhecido para o desconhecido”,
amplamente aceita para nortear as variáveis do treina-
mento desportivo segundo a progressão etária e o nível
de excelência do desportista.

Será mesmo “fácil e conhecido” o caminho em dire-
ção à preparação otimizada do jovem, em relação ao
adulto?

Como então, explicar a ocorrência de inúmeros ca-
sos de especializações precoces, seguidas de diversos
tipos e intensidades de seqüelas orgânico-funcionais?

E as causas de tantas super, ou subestimações de
técnicos acerca do real potencial atlético de jovens, que,
submetidos a métodos equivocados e cargas de treina-
mento mal dimensionadas, passam por contínuas frus-
trações que culminam, como seqüela psíquica, no seu
abandono prematuro do meio desportivo e distan-

ciamento permanente de qualquer outra atividade físi-
ca?

Zakharov14 acrescenta que, a promessa de altos re-
sultados futuros, via prognóstico sem fundamento al-
gum, pode privar o jovem de revelar suas capacidades
em outras esferas da vida.

A despeito de ocorrências aparentes por tais impe-
rícias, não há neste país um só registro de imputação
das responsabilidades, entendendo que para tanto, tal-
vez haja a necessidade de um protocolo para atuação
técnica nos treinamentos, com indicação de métodos e
limitações de cargas de trabalho adequados à faixa etária
do jovem, a exemplo do que acontece no atletismo, com
ajuste das distâncias e pesos dos implementos de  com-
petição.

Pode-se ponderar algumas causas do persistente
panorama geral:

1 – A unânime visão de inclusão e ascensão social
por intermédio do esporte de base, pouco se con-
firma na prática. Iniciativas pontuais, inconsis-
tentes ou desconexas do contexto e dos objeti-
vos, não podem massificar e impulsionar o se-
tor.

2 – Os recursos para a pesquisa no desporto estão
canalizados para o alto nível12.

3 – Devido ao apelo da ética, o campo e o laborató-
rio estreitam seus limites de atuação na tentati-
va de detectar os talentos e desvendar os melho-
res métodos de aplicação do treinamento para
os jovens atletas.

4 – Comumente, os treinadores das categorias de
base têm profissionalmente como aspirações
evolutivas, orientar atletas da categoria adulta,
e não o constante aperfeiçoamento para sua per-
manência orientando crianças e adolescentes, o
que gera uma rotatividade de treinadores relati-
vamente inexperientes, para os atletas iniciantes.
Isto se dá por conta da inferioridade financeira e
de status provenientes do desporto de iniciação
frente ao de elite. Especialistas mais experientes
e conceituados, assim como instituições de refe-
rência, buscam maior envolvimento com os fun-
damentos teórico-práticos e apoio geral para as
atividades dos atletas profissionais e de elite: -
aqueles que protagonizam o espetáculo no mun-
do do desporto, que reúnem atrativos à mídia e
ao patrocinador, ao dirigente, ao seu e a outros
povos.

De Matveeva e Ozolina a Verkhoshanskyb11 e
Tschieneb11, a ciência do treinamento desportivo para o
alto nível tem evoluído, atualizando antigos e propon-
do novos conceitos, enquanto que a evolução da mes-
ma ciência para o iniciante parece não conseguir a mes-
ma atenção.

a Pesquisadores da antiga URSS, precursores dos princípios tradicionais, da década de 70, do treinamento desportivo.
b Proponentes de concepções contemporâneas da estruturação para a orientação da preparação do desportista.
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METODOLOGIA
Amostragem - A região de Campinas conta com apro-

ximadamente uma centena de municípios. Foram sele-
cionados quatro deles: Arthur Nogueira, Campinas,
Cosmópolis e Indaiatuba; que atendiam aos critérios
adotados, cujas escolas de atletismo cumprissem o trei-
namento sistematizado há no mínimo seis meses, com
freqüência de 2 a 3 vezes na semana, o que constituiu
uma amostra de caráter intencional, com 136 sujeitos
do sexo masculino e 87 do sexo feminino.

A composição dos cinco grupos etários, de 11 a 15
anos, foi determinada segundo o método classificatório
de idade centesimal de Ross e Marfell-Jones apud Guedes
e Guedes6.

Os procedimentos para as tomadas de medidas e
aplicações dos testes motores, que permitiram a coleta
dos dados, foram previamente apresentados, e consenti-
dos, pelos professores responsáveis e alunos envolvidos.

Antropometria - Para a tomada das medidas da esta-
tura (EST), foi utilizada uma trena com escala de preci-
são de 0,1 cm, e para auferir os valores de peso corporal
(PC) foi utilizada uma balança mecânica da marca
Filizola, com precisão de 100g. O percentual de gordura
relativa ao peso corporal (GRPC) teve como indicativo
referencial, as espessuras das dobras cutâneas das regi-
ões tricipital (DCTR) e subescapular (DCSB) dos avalia-
dos, medidas por compasso específico, do tipo
Harpender, (marca Cescorf do Brasil).

As técnicas para a obtenção das medidas de espes-
sura de dobras cutâneas em várias regiões corporais fo-
ram descritas por GUEDES15, e os cálculos, realizados
pelas equações preditivas idealizadas por SLAUGHTER
et al.16.

Desempenho Motor - Os testes motores, indicativos
dos níveis de desempenho motor, foram administrados
em uma bateria de seis itens obedecendo à seguinte se-
qüência: sentar-e-alcançar (SA), salto horizontal parado
(SH), flexão/extensão dos braços em suspensão na bar-
ra (FB), abdominal modificado (ABD), corrida de 50
metros (50m) e corrida/caminhada de 9/12 minutos (9/
12’); descritos por GUEDES e GUEDES6.

RESULTADOS
A comparação dos valores obtidos pelo presente

estudo com o de Guedes e Guedes, apontou algumas
diferenças estatisticamente significativas, para o sexo
masculino (Tabela 1). Na estatura, nas faixas etárias de
13 a 15 anos (p< 0,05) e no índice de massa corporal
(IMC) na faixa etária de 15 anos (p< 0,05), sempre com
superioridade dos valores para os treinados.

Nas variáveis do desempenho motor foram consta-
tadas diferenças no salto horizontal (p< 0,01) para as
faixas etárias dos 12 aos 14 anos e p< 0,05 aos 15 anos.
No teste de repetições (rep) abdominais houve diferen-
ça (p< 0,05) apenas aos 14 anos e, tanto no teste de cor-
rida de 50m quanto no de 9/12 min., houve diferenças
significativas em todas as faixas etárias em nível de 0,01.

Para o sexo feminino (Tabela 2), nas variáveis
antropométricas pôde-se observar diferença na estatu-
ra aos 12 e 13 anos (p< 0,01) e aos 15 anos (p< 0,05),
sendo os valores referentes à presente amostra, superi-
ores em todas as faixas etárias. O peso corporal foi dife-
rente nas faixas etárias de 12 (p< 0,01) e 15 anos (p<
0,05), com valores superiores às treinadas.

As variáveis indicadoras do desempenho motor
mostraram a mesma tendência verificada no sexo mas-
culino, com exceção para o teste de sentar-e-alcançar,
onde ocorreu diferença significativa aos 12 anos, em fa-
vor das não treinadas. No teste abdominal houve dife-
rença significativa somente aos 14 anos (p< 0,05) com
maior valor para as treinadas.

Os testes de salto horizontal, corrida de 50m e corri-
da de 9/12 min., revelaram valores superiores na pre-
sente amostra em todas as faixas etárias e sempre com
diferença significativa (p< 0,01).

DISCUSSÃO
 O aumento significativo no desenvolvimento das

capacidades de resistência, velocidade e força em prati-
cantes iniciantes no atletismo, foi também observado por
Gomes et al.17, além da flexibilidade.

É relevante atentar para o fato de que a flexibilida-
de, aqui, em nenhum momento apresentou-se com va-
lores superiores em favor dos treinados. Essa capacida-
de motora merece especial atenção quanto à sua partici-
pação em programa sistematizado de atividade física,
seja ela de natureza competitiva ou não. Farinatti18 cita
que um mínimo de amplitude articular é necessária para
uma boa qualidade de vida, sendo incorporada cada vez
mais às discussões em atividade física de maneira ge-
ral, e que, dificilmente encontra-se alguma proposta de
atividade física que não inclua a flexibilidade em algum
momento, qualquer que seja a clientela ou o objetivo
estabelecido.

Apesar da afirmação de Dantas19 de que o aumento
da flexibilidade na redução do risco de lesões músculo-
articulares não tenha se confirmado experimentalmen-
te, é notada mais recentemente, a observação de que li-
mitações da referida capacidade podem surtir a
síndrome de dor na região lombar, por ser o atleta pre-
coce, mais suscetível a lesões em razão da falta de uni-
formidade da maturação dos sistemas músculo-
esquelético20. Lesões musculares21, prejuízo da aprendi-
zagem, da técnica e do potencial dos movimentos, má
postura e dificuldade de desenvolvimento das habili-
dades atléticas, podem também se relacionar a baixos
índices de flexibilidade22.

Além disso, a importância de se estimular flexibili-
dade nessa fase da vida, reside no argumento de que, a
mobilidade da coluna vertebral, da articulação do qua-
dril e do ombro, só aumentam no sentido em que forem
exercitadas, sendo a única forma de exigência motora
que atinge seu valor máximo já na infância escolar tar-
dia, para depois tornar a diminuir23.
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IDADE 
(anos) 

EST 
(m) 

PC 
(kg) 

IMC 
(Kg/m2) 

DCTR 
(mm) 

DCSB  
(mm) 

GRPC 
(%) 

SA 
(cm) 

SH 
(m) 

FB 
(rep) 

ABD 
(rep) 

50m 
(m/s) 

9/12’ 
(m/min) 

11 1,44 33,85 16,5 10,12 6,01 15,28 24,12 1,57 9,76 36,47 6,07** 211,36** 
 ±0,07 ±5 ±1,81 ±3,48 ±1,57 ±4,5 ±5 ±0,18 ±5,3 ±6,74 ±0,4 ±22,33 
 1,415 34,89 17,27 11,68 7,91 16,58 24,97 1,51 11,53 33,05 5,63 178,91 
 ±0,07 ±8,08 ±3,04 ±6,44 ±5,92 ±9,73 ±5,28 ±0,18 ±6,82 ±7 ±0,38 ±28,67 

12 1,49 38,54 17,23 9,78 5,95 14,81 25,22 1,72** 12,89 35,11 6,30** 208,8** 
 ±0,07 ±5,33 ±1,36 ±4,2 ±1,51 ±5,31 ±7,98 ±0,29 ±5,45 ±6,08 ±0,52 ±30,09 
 1,46 37,47 17,35 10,83 7,63 15,69 24,87 1,58 13,13 34,26 5,85 187,71 
 ±0,07 ±7,94 ±2,57 ±5,24 ±5,08 ±8,16 ±5,44 ±0,19 ±7,9 ±6,75 ±0,42 ±27,15 

13 1,56* 43,96 17,92 10,01 7,54 16,46 23,44 1,79** 12,09 36,82 6,41** 207,57** 
 ±0,09 ±9,38 ±2,41 ±4,91 ±6,18 ±8,3 ±7,45 ±0,22 ±5,88 ±6,69 ±0,71 ±31,86 
 1,525 42,09 17,85 10,84 7,65 14,82 25,14 1,68 14,26 35,56 6,03 188,35 
 ±0,09 ±10,16 ±2,73 ±5,17 ±4,53 ±7,9 ±6,09 ±0,17 ±7,82 ±6,1 ±0,39 ±27,51 

14 1,63* 50,14 18,66 9,51 7,46 14,17 25,73 1,91** 16,33 39,44* 6,91** 222,68** 
 ±0,09 ±9,23 ±2,61 ±6,47 ±5,97 ±9,88 ±6,66 ±0,26 ±6,59 ±7,41 ±0,53 ±29,56 
 1,59 48,09 18,82 10,47 8,02 14,79 26,35 1,8 14,73 36,78 6,31 192,35 
 ±0,09 ±10,9 ±2,91 ±5,65 ±4,97 ±8,61 ±6,02 ±0,22 ±7,28 ±6,25 ±0,45 ±28,53 

15 1,69* 57,04 20,2* 9,19 7,48 13,96 29,05 2,03* 17,45 39,85 7,12** 235,96** 
 ±0,06 ±8,48 ±2,32 ±4,65 ±2,01 ±5,46 ±6,88 ±0,24 ±6,45 ±7,5 ±0,47 ±28,86 
 1,65 52,06 18,91 9,63 7,97 12,98 27,72 1,9 17,31 37,41 6,5 198,74 
 ±0,08 ±11,6 ±2,78 ±5,16 ±4,71 ±8,11 ±6,36 ±0,22 ±8,79 ±6,29 ±0,44 ±26,52 

Tabela 1 - Valores de média e desvio-padrão de variáveis antropométricas e de desempenho motor de praticantes de atletismo
do sexo masculino de Campinas e região (em destaque), comparados aos valores de escolares de Londrina.

Diferenças significativas - *0,05; **0,01

Na tentativa de justificar a indiferença da amplitu-
de máxima de movimentos observada entre treinados e
não treinados, pode-se abordar que o desenvolvimento
de determinada capacidade motora pode implicar na
limitação do desenvolvimento de outra. Nesse sentido,
Weineck23 cita que a flexibilidade diminui aos 11-13 anos
de idade pelo aumento dos níveis de força. Este aumen-
to, para os membros inferiores, foi de fato aqui verifica-
do entre os treinados, pelos resultados do teste de salto
horizontal, e confirmado pelos resultados do teste de
corrida de 50m, também fortemente correlacionado aos
níveis de força.

Ainda que adotada essa hipótese, origina-se outra:
a insuficiência do programa de flexibilidade para o gru-
po em questão, que, juntamente com a verificada au-
sência da superioridade de seus níveis de força de mem-
bros superiores e de força/resistência do tronco (região
abdominal) se contrapõe à necessidade do caráter mul-
tilateral do treinamento para as categorias de base.

Outra constatação surpreendente deu-se na compo-
sição corporal, onde o percentual de gordura não reve-
lou diferença significativa para indivíduos de mesma
faixa etária, em ambos os sexos, entre treinados e não
treinados, já que para as mesmas condições, diferenças
apareceram na variável que traduz a condição
cardiorrespiratória (corrida de 9/12 min.), que de ma-
neira geral é estritamente ligada à composição corporal.

Programas regulares de exercícios aeróbios diminu-
em os estoques de gordura corporal24, assim como os
valores de massa magra e de gordura, podem servir
como referência quanto ao índice de prática de exercíci-
os físicos25. Estas afirmações, em paralelo com os acha-
dos do presente estudo, apontam para a existência de
níveis onde o trabalho aeróbio causa impacto positivo
no sistema cardiovascular sem causar, no entanto, mo-
dificações na composição corporal do indivíduo.

As diferenças encontradas para a estatura em três
faixas etárias a favor dos treinados tanto do sexo mas-
culino quanto do feminino, poderiam ser explicadas pura
e simplesmente pela hipótese da seleção natural, em que
os indivíduos mais altos, por inclinação, formariam tal
grupo.

A conhecida liberação do hormônio do crescimento
como resposta ao exercício físico, apesar de não ter o
poder de interferir na estatura final dos indivíduos; aque-
la verificada após o fechamento dos discos epifisários,
poderia explicar uma eventual antecipação do pico de
velocidade da estatura.

A aparição de diferenças significativas a favor dos
treinados nas variáveis indicadoras de força de mem-
bros inferiores (salto horizontal), velocidade de deslo-
camento (corrida de 50m) e resistência aeróbia (corrida
de 9/12 min.) foi o que caracterizou os efeitos do treina-
mento no grupo estudado (Tabela 3).
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IDADE 
(anos) 

EST 
(m) PC (kg) IMC 

(Kg/m2) 
DCTR   
(mm) 

DCSB  
(mm) 

GRPC 
(%) 

SA 
(cm) 

SH 
(m) 

FB 
(rep) 

ABD 
(rep) 

50m 
(m/s) 

9/12’  
(m/min) 

11 1,43 35,16 17,02 12,07 8,43 18,63 24,56 1,53 7,63 32 5,81** 167,94** 
 ±0,08 ±6,67 ±2,01 ±3,87 ±5,8 ±6,34 ±7,92 ±0,2 ±4,87 ±10,06 ±0,56 ±26,68 
 1,437 35,99 17,29 13,65 9,1 20,31 26,99 1,402 7,39 28,23 5,32 149,95 
 ±0,07 ±7,4 ±2,52 ±4,96 ±4,98 ±6,25 ±5,13 ±0,17 ±6,29 ±8,09 ±0,38 ±23,8 

12 1,56** 44,87** 18,19 12,96 9,52 20,46 24,16 1,55** 4,88 26,45 5,83** 163,21 
 ±0,07 ±7,64 ±2,27 ±3,45 ±3,2 ±3,99 ±8,19 ±0,2 ±3,64 ±11,75 ±0,94 ±28,45 
 1,484 39,95 18,02 14,13 9,63 20,96 27,76** 1,436 7 27,58 5,47 156,25 
 ±0,06 ±8,31 ±2,91 ±5,8 ±4,89 ±6,66 ±5,75 ±0,17 ±5,96 ±7,72 ±0,42 ±20,86 

13 1,57** 46,2 18,48 12,45 8,85 19,42 27,25 1,67** 6,26 30,5 6,25** 171,84** 
 ±0,08 ±8,08 ±2,8 ±5,25 ±3,58 ±5,61 ±5,19 ±0,2 ±3,67 ±6,73 ±0,46 ±26,04 
 1,528 43,48 18,54 14,69 10,19 21,79 29,38 1,445 6,56 27,71 5,59 152,43 
 ±0,07 ±8,01 ±2,8 ±5,81 ±4,72 ±6,79 ±5,94 ±0,19 ±5,21 ±7,03 ±0,4 ±21,97 

14 1,59 48,61 19,21 14,01 9,95 21,42 31,54 1,68** 7,77 31,3* 6,04** 170,77** 
 ±0,08 ±3,61 ±1,73 ±3,88 ±3,44 ±4,68 ±8,15 ±0,17 ±2,98 ±6,38 ±1,21 ±33,52 
 1,57 47,93 19,4 16,26 11,06 23,51 30,8 1,518 6,26 26,92 5,61 149,91 
 ±0,06 ±7,57 ±2,44 ±6,3 ±4,76 ±6,55 ±6,12 ±0,18 ±4,63 ±7,23 ±0,42 ±21,2 

15 1,63* 56,26* 19,78 17,99 13,26 25,89 30,57 1,9** 6,57 31,14 6,50** 171,9** 
 ±0,05 ±11,63 ±1,68 ±7,23 ±9,67 ±9,42 ±9,11 ±0,24 ±3,95 ±14,29 ±0,8 ±22,7 
 1,58 50,5 20,19 17,88 12,6 25,49 31,33 1,505 6,56 26,18 5,63 151,07 
 ±0,06 ±7,63 ±2,93 ±7,02 ±5,43 ±7,21 ±6,16 ±0,18 ±4,91 ±7,91 ±0,41 ±21,21 

CONCLUSÕES
Puderam-se observar na esfera do desenvolvimen-

to motor, diferenças significativas a favor dos indivídu-
os treinados, somente em três das seis variáveis analisa-
das, o que não diminui a expectativa de alterações fisio-
lógicas, funcional-motoras e morfológicas promovidas
pelo treinamento desportivo, e sim, reforça a tese de que
as mudanças adicionais aos fatores endógenos obede-
cem à orientação da aplicação dos estímulos.

No âmbito do crescimento, levanta-se a hipótese da
antecipação do pico de velocidade do crescimento lon-
gitudinal, promovida pela estimulação hormonal via
treinamento. A composição corporal não sofreu a inter-

Tabela 2 – Valores de média e desvio-padrão de variáveis antropométricas e de desempenho motor de praticantes de atletismo
do sexo feminino de Campinas e região (em destaque), comparados aos valores de escolares de Londrina.

Diferenças significativas - *0,05; **0,01

Masculino Feminino 

 Salto 
Horizontal 

Corrida 
50m 

Corrida 
9/12 min. 

Salto 
Horizontal 

Corrida 
50m 

Corrida 
9/12 min. 

Idade cm - % m/seg. - % m/min. - % cm - % m/seg. - % m/min. - % 
11 6 - 3,97 0,44 - 7,82 32,45 - 18,14 13 - 9,13 0,49 - 9,21 17,99 - 12 
12 14 - 8,86 0,45 - 7,69 21,09 - 11,24 11 - 7,94 0,36 - 6,58 6,96 - 4,45 
13 11 - 6,55 0,38 - 6,30 19,22 - 10,20 23 - 15,57 0,66 - 11,81 19,41 - 12,73 
14 11 - 6,11 0,60 - 9,51 30,33 - 15,77 16 - 10,67 0,43 - 7,66 20,86 - 13,92 
15 13 - 6,84 0,62 - 9,54 37,22 - 18,73 40 - 26,25 0,87 - 15,45 20,83 - 13,79 

Tabela 3 – Valores absolutos e relativos de indicadores da aquisição do desempenho motor dos indivíduos treinados, de ambos os sexos.

ferência do treinamento como agente de variações sig-
nificativas e o comportamento evolutivo dos valores
encontrados em decorrência da idade, tanto para grupo
treinado quanto para o não treinado esteve sempre su-
bordinado à força da maturação biológica.

Para as questões abordadas, existe a necessidade de
se realizar maior quantidade de estudos verticais e lon-
gitudinais voltados a essa população específica, para que
se criem parâmetros que possam auxiliar o processo de
desenvolvimento do atletismo como modalidade
multifacetada de amplas possibilidades de vivências
motoras e, como possível fator de estímulo do cresci-
mento e do desenvolvimento do jovem.
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