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Introdução: É desconhecida a influência que as atividades com pernas de pau circenses
têm sobre o desenvolvimento do equilíbrio infantil. Esse aparelho é utilizado para
alterar a estatura normal dos praticantes e estimular ações motrizes,como por exemplo,
o equilíbrio. A carência de estudos que quantificam melhorias no equilíbrio humano
associado às possibilidades de resgate da cultura popular por meio do emprego de
técnicas circenses motivou a realização desse trabalho. Objetivo: O objetivo dessa
pesquisa foi analisar o comportamento do equilíbrio dinâmico em crianças (10 a 13
anos, ambos os sexos, de uma escola pública de Ipatinga-MG) antes e após 3 meses de
atividades com esse aparelho, 2 vezes por semana com 20 minutos de duração. 
Metodologia: Participaram da amostra 39 crianças (19 do grupo experimental – GE,
que receberam aulas de pernas de pau; 18 do grupo controle – GC, sem intervenção).
Não foram considerados resultados de IMC abaixo do percentil 5 (risco nutricional),
acima de 85 (sobrepeso) ou crianças que tivessem problemas relacionados à visão,
audição, labirintite e/ou problema cerebelar. Para avaliação do equilíbrio dinâmico,
usou-se o teste KTK – Körperkoordinatiostest für Kinder. As variáveis quantitativas
foram descritas através de médias e desvios padrão; a normalidade dos dados foi
constatada pelo teste de Shapiro-Wilk e a comparação dos grupos pelo teste
Mann-Whitney (p &#8804; 0,05). Resultados: Antes do treinamento os resultados
médios no teste do equilíbrio foram 44,21 pontos para o GE e 52,1 para o GC. Após 3
meses de treino com as pernas de pau circenses essa pontuação aumentou em 12,53
pontos no GE (ganho estatisticamente significativo)  e 5,11 pontos no GC (ganho não
significativo). Comparando entre sexos os voluntários do GE, os meninos tiveram
média superior às meninas no início do experimento (média de pontos masculina =
55,85 e feminina = 37,73). Por já apresentarem alto domínio do equilíbrio, os meninos
não obtiveram ganhos significativos (aumento de 5,01 pontos na média), mas as
meninas aumentaram significativamente seus valores médios de equilíbrio após o
treinamento (ganho de 15,99 pontos na média). Conclusão: Concluiu-se que crianças
que receberam o treinamento com as pernas de pau tiveram um aumento significativo
no domínio do equilíbrio dinâmico, podendo-se considerar esse aparelho como um
estímulo válido para o desenvolvimento do equilíbrio em ambiente escolar.
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