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RESUMO

Os efeitos da ginástica artística sobre os aspectos psicomotores em crianças de 5 a 6 anos. Introdução: Apesar de um grande conhecimento 
favorável aos aspectos biopsicossociais da ginástica artística, atualmente há uma carência de investigações sobre os efeitos psicomotores em 
crianças de 5 a 6 anos, após uma periodização de treinamento. Objetivo: Investigar os efeitos de um programa periodizado de ginástica artística 
na escola, sobre o comportamento psicomotor em crianças de 5 a 6 anos de idade. Materiais e métodos: A amostra foi composta por 34 crianças 
que não estivesse apresentando nenhum tipo de restrição ou diagnóstico cognitivo e/ou físico para a aplicação dos testes.  Sendo 17 grupo 
intervenção (GI) e 17 grupo controle (GC). A investigação se deu pela Bateria Psicomotora (BPM) de aptidão física. Também foi utilizado o teste 
sentar e alcançar - TSA adaptado sem banco, segundo a padronização do PROESP - BR. Para utilização do método avaliativo da bateria 
psicomotora, foram classificados conforme os perfis psicomotores os testes das variáveis dependentes e foram aplicados nos grupos controle e 
intervenção no início (baseline) e após o período de 8 semanas (24h após a última sessão de aula). Sendo que, o GI  teve 15 seções de um 
programa periodizado de ginástica artística,  por 2 vezes na semana, em dias não consecutivos, com duração de 45 minutos, já o GC realizou 
apenas aulas de educação física escolar sem um programa específico. Na intervenção do grupo de ginástica, foram realizados 5 tipos de planos de 
aulas de acordo com os objetivos dos subfatores utilizados na bateria psicomotora. Todas as aulas foram realizadas com materiais simples, 
econômicos e sem qualquer sofisticação. Análise estatística: Foi realizado o teste de normalidade de Shapiro-wilk, e Anova de medidas repetidas 
para a comparação entre GI vs. GC entre os principais desfechos. Em todos os casos, adotou-se como nível de significância um valor de P≤0,05 
(software Statistical Package for Social Sciences, versão 20.0. Resultados: Quando comparado GI vs. GC [(pré e pós intervenção) vs. (pré e pós 
intervenção)] sobre a bateria psicomotora, observamos diferenças significativas para equilíbrio estático  (2.2 ±1.4 e 1.7±1.3 vs. 2.0±1.2 e 3.4 ± 
1.1seg; F=9.41; p=0.04), organização espacial (2.2±0.9 e 2.1±1.0 vs. 1.4±0.5 e 2.8±0.7m; F=14.1; p=0.002), total de cada fator da bateria 
psicomotora com os resultados no pós-teste GI vs. GC (Anova F= 33.89; p=0.001 e Post hoc : p<0.0001) no período de 8 semanas. Conclusão: A 
realização de um programa periodizado de ginástica artística, aumentou significativamente os aspectos psicomotores equilíbrio estático, 
organização espacial e todos os fatores quando comparado as aulas de educação física escolar, em crianças de 5 a 6
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