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Introdução: A prática de esportes na infância é de suma importância para o
desenvolvimento da criança, não só na formação de atletas, mas principalmente para
trazer benefícios à saúde e formar cidadãos de bem que possam se relacionar de forma
harmônica na sociedade. A velocidade é uma capacidade do condicionamento
fundamental ao desempenho sendo que o teste de velocidade de deslocamento (corrida
de 20 metros) é um instrumento valioso para mensurar essa capacidade. Objetivo:
Traçar o perfil da velocidade de corrida de crianças praticantes de ginástica artística na
Academia de Ginástica e Trampolins do Unileste, comparando com as tabelas de
referências para cada idade. Buscar associar as médias de velocidade ao tempo de
prática da ginástica artística e prática de outros esportes associados. Metodologia: O
presente estudo foi de corte transversal e descritivo. A amostra foi composta por 58
meninas com idade entre 7 e 12 anos, divididas em 3 grupos (G1 com menos de 1 ano
de prática; G2 com mais de 1 ano de prática de ginástica artística e G3 com mais de 1
ano de ginástica e ainda outro esporte). Os dados foram obtidos a partir da aplicação
do teste de velocidade de deslocamento (corrida de 20 metros) e os resultados foram
comparados pelo teste ANOVA One Way (p&#8804;0,05). A pesquisa foi aprovada
pelo comitê de ética do Unileste. Resultados: Os resultados mostraram valores médios
de tempo de corrida para G1= 4,20 ± 0,37 segundos; G2 = 4,20 ± 0,32 e G3 = 4,18 ±
0,34, sendo que os três grupos analisados foram classificados no conceito “Bom” de
acordo com a tabela de classificação do PROESP, ou seja, não tendo havido diferença
estatisticamente significativa entre os grupos. A media geral de todas as ginastas no
teste, também classificada como boa pelo padrão PROESP,foi de 4,20 segundos.
Conclusão: Concluiu-se que as crianças praticantes de ginástica artística avaliadas
apresentaram bons níveis de velocidade de acordo com as tabelas de referência para
cada idade.
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