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1. RESUMO 

 

A puberdade tem uma influência significativa na melhora da velocidade dos alunos 

devido principalmente ao aumento da força. A maturação contribui com as 

habilidades motoras que podem ser influenciadas pela prática e pela motivação. É 

importante salientar que as contribuições do repertório motor nas capacidades 

físicas e habilidades motoras, muitas vezes, são advindas da “pedagogia da rua”. As 

atividades físicas têm um papel fundamental no desenvolvimento do indivíduo, logo 

a vida sedentária provoca uma perda da flexibilidade articular comprometendo o 

funcionamento do organismo. As diferentes realidades das crianças tornam suas 

experiências de infância distintas.  Assim o objetivo do estudo foi comparar a 

velocidade de deslocamento entre alunos de escola particular e pública do município 

de Sumaré-SP. Foi utilizado o teste Corrida de 30 metros com 50 meninos (idade 

10,18±0,56). Foi aplicado o teste Student T, adotando como significância (p< 0,05). 

Os resultados apontam para uma velocidade média de 5,2”±1,07 (alunos da rede 

pública) e 6,9”±1,13 (alunos rede particular). Conclui-se que os estudantes da rede 

pública são mais velozes do que os garotos das escolas particulares. Acredita-se 

que como as faixas etárias são iguais, a diferença deve-se ao repertório motor dos 

alunos e as melhores capacidades físicas advindas de uma vida mais ativa e menos 

sedentária. 

Palavras chave: Velocidade, Estilo de Vida, Escolas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a maioria das crianças não recebem a quantidade adequada de 

estímulos para o aperfeiçoamento das habilidades motoras na prática de atividades 

esportivas, podendo levá-las a um estilo de vida cada vez mais sedentário. Para que 

as crianças tenham um desenvolvimento motor satisfatório, se faz necessário 

apresentá-las a situações e ambientes estimuladores, pois, quanto mais essas 

habilidades forem treinadas, mais amplo será o repertório motor.  

A violência urbana e o avanço tecnológico podem influenciar negativamente o 

desenvolvimento físico e motor das crianças, pois, limitam o acesso às brincadeiras 

de rua, muito embora, ainda existem crianças que possuem o hábito de 

desenvolverem habilidades por meio das brincadeiras de rua, melhorando assim seu 



repertório motor e suas capacidades físicas (CARMINATO, 2010). Algumas crianças 

brincam com o que querem, já outras brincam com o que têm. De fato, todas as 

crianças brincam, mas o ato de brincar pode variar em função do espaço urbano e 

das brincadeiras. Nesse sentido, as realidades das crianças tornam suas 

experiências de infância distintas. (ARRUDA; MÜLLER, 2010). Logo, será que as 

crianças de escola pública são mais velozes que os alunos de escola particular?  

 

3. OBJETIVO 

 

Este estudo teve como objetivo comparar a velocidade no teste de 30 metros 

de alunos da escola particular e pública.  

 

4. METODOLOGIA 

 

Foi realizada uma pesquisa de campo com 50 alunos do sexo masculino das 

escolas públicas com idade média de 10,18±0,56 no município de Sumaré. Para 

avaliação da velocidade foi utilizado o teste de 30 metros cíclico nas quadras 

poliesportivas das respectivas escolas, sendo que cada aluno realizou duas 

tentativas, para avaliação foi considerado o melhor tempo. Para análise estatística, 

após verificar a normalidade dos dados, foi aplicado o teste student T para verificar a 

diferença estatística entre os grupos, adotando como significância (p< 0,05).  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 Para realizar o teste de corrida de 30 metros cíclico, os alunos realizaram um 

aquecimento de 10 minutos com intuito de obter sua melhor performance. A 

distância a ser percorrida foi demarcada com trena da marca Lufkin® de 5m/16’, no 

qual cada aluno teve a chance de realizar duas tentativas. O tempo desprendido 

para percorrer do teste foi cronometrado pelo mesmo avaliador em todas as 

avaliações com cronometro digital da marca Vollo® VL-1809. Houve uma pausa de 

aproximadamente 10 minutos entre as tentativas para que os alunos recuperassem 

suas vias metabólicas. O melhor tempo foi considerado para a análise posterior. 

 

 



6. RESULTADOS 

 

Os resultados apontam para uma velocidade média de 5,2±1,07 segundos 

para os alunos da rede pública de ensino e 6,9±1,13 segundos no teste de 30 

metros, obtendo assim uma diferença significativa entre os alunos das escolas 

públicas e particulares (P<0,05).  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que os estudantes das escolas da rede pública de ensino são mais 

velozes do que os garotos das escolas particulares como demonstra o gráfico 1. 

Acredita-se que como as faixas etárias são iguais, a diferença pode estar 

relacionada ao repertório motor dos alunos e as melhores capacidades físicas 

advindas de uma vida mais ativa e menos sedentárias. A vida sedentária provoca o 

desuso dos sistemas funcionais, ocasionando atrofia das fibras musculares, perda 

da flexibilidade articular e o comprometimento funcional de vários órgãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Comparativo entre velocidades de estudantes de escolas pública e privada. 
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