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Introdução: A coordenação motora está inserida nas capacidades coordenativas que
são: capacidades de coordenação, de diferenciação, de equilíbrio, de orientação, de
ritmo, de reação e de adaptação a variações. Para desenvolver essas capacidades, é
preciso que o indivíduo receba estímulos do meio para que haja um processamento dos
mesmos e, como conseqüência, a produção de uma resposta motora adequada. A
ginástica artística confere a seus praticantes estímulos através de movimentos
diferentes dos realizados no cotidiano (situações inabituais), os quais estão diretamente
relacionados com a aprendizagem e o desenvolvimento motor, resta saber se essas
situações ajudam no desenvolvimento da coordenação motora. Objetivo: Investigar a
existência de correlação entre o tempo de prática da modalidade ginástica artística e o
nível de coordenação motora geral de seus praticantes.  Metodologia: Foram
selecionados aleatoriamente 11 ginastas de ambos os sexos, idades entre 7 e 13 anos e
pelo menos 3 meses de prática. Foi aplicada a bateria de testes Körperkoordinationstest
Für Kinder (KTK) para avaliação da coordenação motora geral de crianças, coletados
peso e estatura para cálculo do índice de massa corporal e averiguado o tempo de
prática. A normalidade dos dados foi atestada pelo teste de Shapiro Wilk. A seguir
aplicou-se o teste de Correlação de Pearson (p < 0,05) para verificar se existia
correlação entre o tempo de prática e os escores médios da coordenação motora geral.
Resultados: Os ginastas avaliados foram assim caracterizados: ginastas com 9,55 ±
1,51 anos como idade média; 17,91 ± 2,78 como índice de massa corporal médio, não
havendo nenhum caso de obesidade e tempo de prática médio de 7,91 ± 4,59 meses. O
estudo encontra-se em fase de análise e discussão de dados, apresentando as seguintes
pontuações médias por teste da bateria KTK: teste de equilíbrio = 51,18 ± 10,76
pontos, teste salto monopedal= 59,36 ± 11,80, teste de salto lateral= 66,73 ± 11,65, e
teste de transferência de plataforma= 45,64 ± 6,55, sendo o coeficiente motor médio do
grupo 415,55 ±  28,46. O quociente motor geral médio da amostra apresentou score de
103,95 ± 9,03 pontos, classificado como coordenação motora normal pela tabela de
referência da bateria KTK. Foi encontrada correlação nula (r=0,14) entre tempo de
prática e quociente motor geral através do teste de correlação de Pearson (p<0,05). O
coeficiente de correlação de Pearson foi também calculado entre o tempo de prática e o
resultado de cada teste da bateria KTK isoladamente, não tendo sido encontrada
correlação significativa alguma em em todos os casos. Conclusão: Conclui-se, assim,
que 7,91 meses de prática (média de tempo de prática) não foram suficientes para
promover ganhos significativos no domínio da coordenação motora geral das crianças
avaliadas. 
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