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Introdução 

Segundo Coledam, Arruda, Oliveira (2012) a flexibilidade é uma capacidade física importante na busca 

da qualidade de vida. Os ossos, ligamentos, músculos, tendões e a pele são limites estruturais da 

flexibilidade, a qual pode afetar fatores como amplitude de movimento, atividade física e o risco de 

ocorrer lesões (FERNANDEZ, STUBBS 1989). Segundo Penha (2008), a flexibilidade é algo importante 

em nosso corpo, pois está diretamente ligada a capacidade de cada indivíduo em realizar os 

movimentos. Com isso o objetivo deste estudo é analisar o nível de flexibilidade de meninas na faixa 

etária de 7 a 8 anos, com objetivos específicos incluímos no trabalho a comparação de praticantes e 

não praticantes de atividades físicas extracurriculares, para que o profissional de Educação Física tenha 

parâmetros e inclua atividades que objetivem a flexibilidade para a melhora da mesma. Freire (1996) 

contextualiza que o processo de ensino e aprendizagem tem como seu mediador o professor de 

Educação Física que auxilia o aluno a realizar os movimentos corretos, a conscientização da prática de 

atividades físicas a fim de uma melhor qualidade de vida e para que isso aconteça é necessário ter 

embasamento científico a fim de alcançar os resultados esperados.  

Método 

Participaram do estudo 24 crianças com média de 7,6 ± 0,49 anos de idade. Para critério comparativo 

foram incluídos no teste praticantes e não praticantes de atividades físicas extracurriculares, para que 

verificasse a importância da atividade física além da do ambiente escolar, sendo todas do sexo 

feminino, divididas em dois grupos A e B. Para a coleta de dados, adotamos o protocolo de teste de 

sentar e alcançar, denominado teste de Wells. É recomendado para avaliação da flexibilidade da 

coluna lombar e dos músculos ísquios-tibiais em todas as idades 7 a 8 mais especificamente. Como 

instrumento de medida, utiliza-se uma caixa de madeira com dimensões de 30,5cm x 30,5cm x 30,5cm, 

além da tabela de referência para a análise dos resultados.  
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Resultados 

O grupo A são meninas praticantes de atividades físicas extracurriculares e o grupo B meninas que não 

fazem atividade física extracurriculares, a média de flexibilidade atingida pelo grupo-A foi de 40,3 ± 

3,38cm classificada “Acima da média” de flexibilidade, enquanto o grupo-B obteve média de 31,8 ± 

4,57cm, atingindo o nível “Abaixo da média”. De acordo com os resultados obtidos, conclui-se que 

estatisticamente a participação de meninas em atividades físicas fora do ambiente escolar contribui 

para um melhor nível de flexibilidade, pois aos valores médios alcançados, foram maiores para as 

meninas que praticam atividade física extracurricular, quando comparadas com as meninas que não 

praticam atividade física extracurricular.  

Conclusão 

A escola, por meio das aulas de Educação Física, deve em seu currículo proporcionar e desenvolver 

conhecimentos que promovam a conscientização e a aquisição de saberes para a melhora das 

capacidades físicas e consequentemente da qualidade de vida dos indivíduos. Contudo, os resultados 

sugerem para o profissional de Educação Física embasamento teórico para a motivação de suas 

educandas e na conscientização da importância de atividades físicas em seu cotidiano, além de poder 

trabalhar em sua prática pedagógica atividades para a melhora da flexibilidade com esse público 

sedentário, para a melhora de suas capacidades físicas. Espera –se que o profissional de educação 

física adote, em sua prática pedagógica, atividades voltadas a cultura corporal de movimento e que 

discuta a importância de atividades físicas na questão da saúde, da melhora do movimento nas 

atividades de vida diária e que faça com que esse indivíduo pense e reflita sobre as questões voltadas 

para o meio em que vive e na melhora que essas atividades podem trazer para sua vida. Por fim, que 

este trabalho possa contribuir de forma significativa para a ampliação de novos conhecimentos na 

área, tornando-se uma nova opção no auxílio a futuros estudos sobre o assunto. 
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