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Nos últimos anos investigações sobre estratégias de intervenção aguda da prática de atividade física 

durante o período de aulas teóricas de crianças tem se mostrado um campo bastante intrigante, haja 

vista, os resultados apontarem para melhoria na concentração e velocidade de resposta. Este 

trabalho teve como objetivo investigar a influência aguda de três tipos de intervenções corporais: 

estática, dinâmica moderada e vigorosa na concentração, tempo de resposta e precisão na tomada de 

decisão. Metodologia: Variáveis cognitivas foram testadas em 6 crianças, sendo 3 meninas e 3 

meninos, com idade média de 9 anos, após a seleção pareada do grupo. Três tarefas similares 

(estrelas, círculos e setas) foram apresentadas as crianças em uma tela de computador, onde os 

voluntários deveriam referenciar no menor tempo possível a quantidade de imagens demonstradas 

(13). Estas tarefas ocorreram após 3 minutos de atividade estática (desenho) – ATIV. Est.; atividade 

dinâmica moderada (corrida de estafeta) - ATIV. DM e atividade dinâmica intensa (pega-pega) 

ATIV. DI., simulando assim, intervenções que poderiam ser realizadas durante as sessões de aula 

em classe.  As variáveis medidas foram: I-) nível de concentração, onde os valores de pontuação 

para o desempenho registrado foram 1 - sem concentração (totalmente disperso), 2 - pouco 

concentrado (mais atento aos eventos ao redor do que no computador), 3 - concentrado (foco no 

computador com eventuais desvios de olhar), 4 - muito concentrado (foco total); II-) tempo de 

resposta (tempo em segundos), para a seguinte classificação: 1 - terminar em 3 segundos ou menos, 

2 - entre 4 e 8 segundos, 3 - entre 9 e 11 segundos, 4 - acima de 12; III- precisão de resposta (nível 

de acerto, eram 13 bolinhas e 13 estrelas), com a pontuação para a tarefa sendo, 1 - acertou de 

primeira, 2 - embora um pouco confuso, acertou a quantidade, 3 - confusão e erro na contagem e 4 - 

errou direto, sem pensar. Para a análise estatística, após a confirmação da não normalidade dos 

dados optou-se pelo teste de Wilcoxon. 

Tabela 1 – Resultados do desempenho das crianças a somatória de pontos nas três tarefas 

cognitivas, que foram antecedidas por intervenções agudas de atividade física  

Sujeitos ATIV. Est ATIV. DM ATIV. DI 

S. 7 7 4 

B. 4 6 4 

J. 6 8 8 

G. 7 7 9 

A. 4 8 8 

Gi. 4 4 4 

M (DP) 5,3(1,5) 6,66 (1,5) 6,1(2,4) 

    

Conclusão: Os resultados não indicaram diferenças na concentração, tempo de resposta e precisão 

na tomada de decisão, para as três condições experimentais contrariando os achados na literatura. 

Uma das hipóteses para o ocorrido é que as crianças não permaneceram tempos significativos sem 

movimento, característicos de situações de aulas em classe. Desta forma, novos designes de estudo 

em situação real de aula devem ser investigados. 


