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Pesquisas atuais detectaram de forma robusta influência de níveis de aptidão física em variáveis 

cognitivas imprescindíveis ao rendimento escolar, como: memória (Chaddock, et al, 2010; 2012), 

tempo de reação e precisão de resposta (Pontifex, et al, 2011; Chaddock et al, 2011). Entretanto, 

estudos indicam que potenciais de neurogênese estão associados a atividades aeróbias com cargas 

específicas. Objetivo:  investigar ações de intervenção de um programa específico de Educação 

Física Escolar, em variáveis relacionadas à aptidão física e cognição, nesta última, especificamente 

a memória e tempo de reação. Metodologia: Participaram 58 crianças voluntárias e com  idade 

media de 8 anos. O estudo durou 6 meses de intervenção, com duração de 50 minutos semanais. Os 

testes cognitivos utilizados foram: tempo de reação contou com 11 números escritos (de 0 a 10), 

eles tinham uma tentativa experimental onde deveriam tocar os números em sequencia o mais 

rápido possível, duração máxima de 10 segundos, depois realizaria o teste tentando alcançar o 

menor tempo possível. Para memória o teste continha 10 pares de cartas de baralho( AA, 22, 33,..) 

embaralhadas aleatoriamente, sem critério de dificuldade, eram colocadas viradas de forma com que 

as crianças visualizassem por 10 s, depois teriam que encontrar todos os pares no menor tempo 

possível. Análise dos desempenhos físicos utilizou-se parte da bateria do PROESP (2014). Para 

análise dos dados, depois de confirmada a normalidade dos mesmos, optou-se pelo teste T de 

Student para medidas repetidas, considerando diferenças α≤0,05 e para a análise de correlação entre 

cognição e aptidão física aeróbia, utilizou-se o teste de correlação de Pearson. Resultados: ver 

tabelas: 1,2,3 e 4. 

Tabela 1 Apresenta as características do grupo avaliado para idade, peso e altura. 

IDADE 
PESO (kg) ALTURA (mts) 

 Pré Pós Pré Pós 

  8 (1,52) 35,08(10,24) 37,62 (10,40)* 1,36(0,10) 1,38(0,10)* 

  *Indica diferença p=0,0001. 

   

Tabela 2 Apresenta os resultados para o teste de resistência de 6 minutos e o tempo de reação 

simples, identificando os intervalos de confiança a 95% (IC). 

 6 minutos (mts) Tempo de reação (seg) 

 Pré Pós IC Pré Pós IC 

 641 (126) 643(129) [32,73;28,90] 10,26(3,50) 7,32(3,30)* [2,13;3,74] 

 *Indica diferença p= 0,0001. 

  

 

Tabela 3 Apresenta os resultados para os testes de potência de membros superiores e inferiores, 

identificando os intervalos de confiança a 95% (IC). 

 Potência Membros inferiores (seg) Potência Membros superiores (repetição) 

 Pré Pós IC Pré Pós IC 

 4,64 (0,65) 4,11(0,56)* [0,36;0,67] 21,78(9,90) 22,40(9,31) [-2,75;1,5] 

 

 

*Indica diferença p= 0,0001. 

 



 

 

 

A tabela 4 Apresenta os resultados para o teste de resistência de 6 minutos e o tempo de reação 

simples, identificando intervalos de confiança a 95% (IC). 

Memória (seg) Abdominal (repetição) 

 Pré Pós IC Pré Pós IC 

 26,69(10,43) 24,85(13,56) [-2,01; 5,69] 23,9(7,04) 26,28(7,45)* [-4,07;-0,68] 

 *Indica diferença p=0,007. 

Conclusão: Os resultados foram positivos para todas as variáveis analisadas descritivamente, sendo 

detectadas diferenças significativas para as condições tempo de reação e potência de membros 

inferiores e abdominais. A análise de correlação para aptidão aeróbia e os testes de cognição 

indicou correlação moderada, mas especificamente, para memória (0,3) e tempo de reação (0,4). 

Desta forma, sugere-se que atividades caracterizadas por ações de demandas energéticas aeróbias 

deveriam ser incentivadas a fim de inferir se os ajustes intervencionistas influenciariam de forma 

mais significativa nas variáveis cognitivas. 
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