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RESUMO 

O talento esportivo é aquele indivíduo considerado atípico numa população e que possui um 

desempenho superior nas capacidades e habilidades motoras, além de ser capaz de manter 

uma estabilidade ao longo do tempo. Fatores genéticos e o ambiente que o indivíduo está 

inserido também podem determinar um talento esportivo. Tradicionalmente o método 

subjetivo vem sendo utilizado para detectar o talento esportivo, mas já existem na literatura 

especializada propostas de caráter científico para auxiliar nessa detecção. Este trabalho tem 

como objetivo avaliar e comparar o desempenho motor dos alunos das escolas públicas de 

Diamantina de acordo com testes e parâmetros estabelecidos pelo Projeto Esporte Brasil para 

a identificação de talentos esportivos. A amostra foi composta por quatrocentos e quarenta 

seis (446) alunos de seis escolas públicas de Diamantina (MG), sendo cento e cinqüenta e 

cinco (155) do sexo feminino e duzentos e noventa e um (291) do sexo masculino na faixa 

etária de 12 a 16 anos. Como parte das ações do Projeto Estação do Conhecimento, 

promovido pela empresa Vale, todos os voluntários foram submetidos a uma bateria de testes 

para avaliar a força explosiva de membros superiores, força explosiva de membros inferiores, 

agilidade e velocidade de deslocamento. Da amostra total foram identificados 18 talentos 

motores, sendo 12 entre os meninos e 6 entre as meninas. Esta quantidade representa 4,03% 

da amostra total, sendo 3,87% da amostra de meninas e 4,12% da amostra de meninos. Esse 

percentual é considerado superior, quando comparado a outros estudos realizados em 

diferentes estados brasileiros, indicando um alto índice de talentos esportivos a serem 

desenvolvidos. Os dados indicaram um alto percentual de presença de talentos esportivos 

entre alunos de escolas públicas de Diamantina. Tal constatação indica a necessidade da 

implantação de uma política de apoio ao esporte por meio de iniciativas e ações públicas e 

privadas que proporcionem um suporte para que esses talentos motores se expressem e se 

desenvolvam. 

   

 

Palavras chaves: Talento esportivo, detecção de talentos, capacidades motoras 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Os profissionais de qualquer área, seja na educação física, na música, nas artes, entre 

outros, devem estar atentos aos potenciais dos alunos quando estes apresentarem 

características consideradas superiores, pois, dependendo da sua faixa etária e do sexo pode-

se estar frente a um talento.  

Na área da Educação Física, um talento esportivo é aquele indivíduo considerado 

atípico numa população, aquele que possui um desempenho superior em suas capacidades e 

habilidades e capaz de manter uma estabilidade ao longo do tempo (GAYA et al., 2002).  

Para Böhme (2004), os fatores genéticos e o ambiente em que o indivíduo está 

inserido podem determinar um talento esportivo. Pensar num talento esportivo engloba não 

somente fatores internos que estão ligados ao seu desempenho para o treinamento, como por 

exemplo, a motivação e o esforço para aperfeiçoar as suas características motoras e 

funcionais, mas também em conjunto com os fatores externos que serão as condições 

necessárias para que os treinamentos ocorram. 

Existem várias maneiras de detectar um talento esportivo. Tradicionalmente tem sido 

de forma empírica dentro das várias modalidades esportivas. No futsal, por exemplo, Ré et al. 

(2003) afirmam que a identificação do talento é feita de forma subjetiva por treinadores e 

técnicos envolvidos no processo de seleção, isto é, sem nenhum critério científico. Muitas 

vezes alimentam a esperança de um possível atleta partindo do pressuposto cultural, 

observando o seu desempenho em comparação com os alunos presente naquele ambiente 

desconsiderando o padrão nacional.   

Segundo Coelho (1985), o talento esportivo deve passar por diversos processos de 

detecção, seleção e promoção. No entanto, não basta só revelar ou detectar talentos, é 

necessário que sejam proporcionadas condições adequadas e especiais que lhe permitam no 

futuro, alcançar ao máximo de suas capacidades e potencialidades. O desenvolvimento de um 

talento exige um longo processo de aprendizagem de suas habilidades, envolvendo alto 

padrão, tempo e uma grande concentração.  

Já para Maia (1993), são os diferentes tipos de indicadores associados ao desempenho 

motor, como as aptidões, as habilidades, as capacidades e os traços antropométricos, entre 
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outros, que se referem a algo observável e mensurável, que estão na base dos critérios de 

seleção de atletas.  

Geralmente, nos projetos de detecção de talentos esportivos, os critérios de seleção 

estão baseados no pressuposto do desempenho atípico. Desta forma, atingir níveis elevados de 

desempenho nestas variáveis em relação às médias populacionais torna-se uma exigência para 

a definição de um atleta de sucesso (GAYA et al., 2002). O índice de superioridade que 

caracteriza esse indivíduo resulta do conceito estatístico de normalidade, onde tal sujeito deve 

estar situado além dos critérios habitualmente esperados, correspondendo aproximadamente 

ao percentil 98, analisando-se a partir de uma população de distribuição normal (GAYA et al., 

2002).  

Recentemente o Ministério do Esporte lançou o projeto PROESP-BR, que se 

desenvolve no interior da educação física escolar, realizando programas que avaliam esses 

indicadores, com medidas e testes que podem ser realizados na maioria das escolas brasileiras 

para detectar um talento esportivo. 

Tendo tudo isso em vista, vale considerar que em Diamantina existe pouca 

oportunidade para a prática esportiva. Até o presente momento não foi feita nenhuma ação no 

sentido de detectar talento esportivo na região. Os talentos surgidos na cidade foram frutos do 

acaso. Partindo disso, torna-se necessário chamar a atenção para as práticas esportivas e as 

oportunidades que a perpassam.  

Com isso, o trabalho visa mobilizar e despertar os profissionais, a escola e os 

responsáveis pelas políticas públicas da necessidade de criar projetos e programas de esporte 

que atendam o público jovem com o intuito de desenvolvimento e detecção de talentos 

esportivos de forma fidedigna. Desta forma, este trabalho tem como objetivo avaliar e 

comparar o desempenho motor dos alunos das escolas públicas de Diamantina de acordo com 

testes e parâmetros estabelecidos pelo Projeto Esporte Brasil para a identificação de talentos 

motores. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1. Talento Esportivo 

 

 

Uma determinada pessoa que tem um grande potencial para o desempenho esportivo 

é nomeado como talento (BÖHME, 2004), mas o atleta talentoso não é tão comum, pois ao 

nascer, suas características de talento devem estar presentes em sua genética, sendo 

estimuladas para que alcance ao máximo do seu potencial genético (FILHO & PINHEIRO).   

Joch (2005, apud BÖHME 2007) considera dois componentes para conceituar o 

talento esportivo, sendo esses o estático e o dinâmico. O componente estático contém aspectos 

relacionados à disposição e a vontade do praticante em desenvolver suas capacidades e 

habilidades esportivas, potencializando-as; já o componente dinâmico está relacionado às 

mudanças biopsicossociais decorrentes do seu desenvolvimento, de forma que este é 

direcionado a partir de treinamentos e competições partindo de princípios e métodos 

pedagógicos adequados ao desenvolvimento do talento. 

Para Martin et al. (1999, apud KISS et al., 2004), um talento é o resultado individual 

de um processo que se resulta da relação entre a genética, a idade relacionada com a fase do 

seu desenvolvimento e as exigências do treinamento para o desempenho esportivo. 

Na FIGURA 1, o modelo de Hohmann, Wik e Carl (2001, apud KISS et al.,  2004) 

apresenta um modelo de talento, a partir de uma dinâmica dos níveis  individuais iniciais, 

atual e final do desempenho competitivo levando em consideração os aspectos para o 

desenvolvimento e promoção do talento. Assim, o potencial de desenvolvimento do talento 

depende dos aspectos pessoais como a idade biológica, constituição corporal, motivação, etc., 

relacionados com o contexto, o qual é simbolizado por instituições e apoios como o familiar, 

que irão possibilitar a promoção desse talento dando-lhe o suporte necessário para o seu 

desenvolvimento (BÖHME, 2004, 2007; ARAÚJO, 2004 apud SANTOS et al. 2009). 

Para que um talento alcance o seu desempenho superior não basta só selecionar e 

detectar o talento, é preciso uma formação esportiva de qualidade assegurando um 

desenvolvimento positivo dos aspectos motores e funcionais juntamente com os fatores 

ambientais. Assim, para que isso aconteça, os treinamentos devem seguir metodologias 
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adequadas à idade e a fase do desempenho do talento em conjunto com o apoio proporcionado 

por todos os responsáveis por sua promoção. 

 

FIGURA 1: Talento em esporte: relação dinâmica entre os níveis de desempenho competitivo do indivíduo no 

início, na atualidade e no final. Fonte: (HOHMANN; WIK & CARL, 2001 apud KISS et al., 2004) 

 

 

2.2. Componentes do Talento Esportivo 

 

 

Elementos fundamentais que devem conter num talento esportivo para 

Csikszentmihalyi (1997, apud VIEIRA et al., 2003) são: os traços individuais, que engloba os 

aspectos inatos e o desenvolvimento deste no processo de crescimento da pessoa; os  

princípios culturais, que refere-se a um sistema de regras que definem a performance como 

sendo significante e valorosa; e o contexto social, onde constitui de pessoas e instituições que 

irão decidir quando uma performance é valida ou não. Para que o desempenho do talento seja 

valorizado e reconhecido não depende unicamente do seu potencial, mas também das 

oportunidades e do apoio na sua trajetória para o desempenho competitivo final como 

mostrado na FIGURA 1. 

Para Gaya et al., (2002) os indicadores de desempenho que são as variáveis 

somáticas, motoras e volitivas são base de critérios para seleção, sendo as variáveis somáticas  

a massa corporal, estatura e envergadura, as variáveis motoras velocidade, agilidade, força 

explosiva de membros inferiores e superiores, a capacidade aeróbia e por fim a variável 

volitiva que está relacionada a motivação. Para os programas de seleção e detecção de talentos 

deve haver uma estabilidade dos indicadores de desempenho. Essa estabilidade pode ser 
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absoluta que caracteriza por uma ausência da alteração do indicador de desempenho ao longo 

do tempo ou pode ser relativa onde a mudança é claramente definida em função da idade. 

Mas, alguns fatores podem interferir no indicador de desempenho, como a genética 

podendo definir a capacidade máxima, o envolvimento cultural que oportuniza o indivíduo a 

dedicar ou não a uma prática esportiva e aos programas de educação física com os 

treinamentos. Esses fatores são bastante complexos e não permite fazer um prognóstico á 

longo prazo de um atleta de sucesso, assim sendo, torna-se necessário um acompanhamento 

contínuo pelo menos durante a fase de maturação (GAYA et al., 2002). 

 

 

2.3. Formas de detecção 

 

 

Muitos professores, preparadores, treinadores e equipes técnicas ainda utilizam um 

prognóstico subjetivo para detectar um talento esportivo, mas o que se espera é que esse 

empirismo comece a ser complementado com práticas científicas dando o suporte necessário 

para a formação do talento esportivo (BÖHME, 2007). 

Selecionar e detectar talentos são tarefas bastante difíceis, pois envolve uma 

variedade de aspetos, tais como: psicológicos, sociais, cognitivos, constitucionais e 

ambientais. Esses aspectos se tornam ainda mais complexos quando o indivíduo detectado é 

uma criança ou um adolescente, visto que a característica dessa fase é a constante mudança no 

crescimento e na maturação (BOJIKIAN, 2004). 

Gaya (2002) descreve que, para identificar um talento, tem que selecionar e isto 

implica em escolher determinadas pessoas dentro de um grupo utilizando critérios de 

qualidade superior. A partir dessa seleção deve-se fazer uma avaliação dos indivíduos que 

envolvem medição e ordenação utilizando métodos científicos com procedimentos 

estatísticos. 

Existem momentos na detecção de um talento, que é representado pelo talento geral e 

pelo talento específico. O talento geral caracteriza por uma aptidão geral acima da média, já o 

talento específico apresenta aptidão acima da média em relação a uma população normal 

levando em consideração as capacidades específicas exigidas para uma determinada 

modalidade. Para cada um desses momentos os critérios estabelecidos para sua identificação 

devem ser claros e adequados (BOJIKIAN, 2004). 
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 Segundo Filho & Pinheiro, para se detectar um talento é preciso passar pelo 

processo genótipo e fenótipo. No processo genótipo tem duas fontes as quais ele deixa claro 

que não são fidedignas, mas que são úteis. Uma das fontes é o método Dermatoglífico que são 

as impressões digitais, após coletar a impressão gráfica em um papel e tintas apropriadas, 

analisa-se com uma lupa três padrões, que são: arco, presilha e verticilo. Pela análise das 

impressões é possível descobrir as características e o potencial genético do ser humano.  

A outra fonte é a hereditariedade que pode ser diagnosticada em até 10 gerações e 

possuem dois tipos de características, sendo, as qualitativas que são representadas pelos 

grupos sanguíneos, estrutura do corpo, tipos das fibras musculares principais. E as 

quantitativas sendo, variáveis: temperatura da pele, tônus muscular e a discreta representada 

pela pressão arterial, frequência cardíaca, etc. Assim sendo, quanto maior os parâmetros de 

características entre os pais e filhos maiores os graus de hereditariedade.  

Considerando o processo fenótipo, este se caracteriza pela elaboração de bateria de 

testes, que são: antropométricos, aptidão física, técnica do movimento, direção cognitiva, 

condição psicológica, etc. que são de extrema importância, principalmente na fase púbere do 

atleta. Para que esses testes sejam fidedignos é preciso que não sejam coletados somente uma 

vez, mas durante todo o processo de desenvolvimento dos indivíduos. 

 

 

2.4. Capacidades Motoras 

 

 

O termo “ „capacidade‟ indica uma medida potencial e treinável” (SILVA, 2006) e   

pode ser dividida em duas áreas: capacidades condicionantes e coordenativas. A primeira 

refere-se a processos energéticos, sendo elas resistência, força, velocidade e flexibilidade. Já 

as coordenativas referem-se a processos reguladores do sistema nervoso central, como a 

agilidade (WEINECK, 1999). 

As capacidades condicionantes têm uma maior treinabilidade a partir da 

adolescência, pois na infância ela é desenvolvida de forma indireta nos jogos e brincadeiras. 

Essa treinabilidade, entretanto, não é no sentido de suportar altas cargas, mas pela provável 

resposta favorável ao treinamento, sendo este adequado para o praticante (SILVA, 2006). 

Durante a infância e a puberdade devem ser enfatizados movimentos que imponham desafios 
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em termos de organização e controle, o que causa a necessidade de priorizar movimentos com 

predominância coordenativa durante fases iniciais de formação esportiva (WEINECK, 1999). 

A capacidade que será destacar nesse trabalho é a condicionante, pois os testes do 

PROESP-BR são baseados na resistência, força, velocidade e flexibilidade dos indivíduos. 

Para Silva (2006), a condição central para a excelência no desempenho esportivo de alto nível 

é o elevado índice de aptidão condicional, contudo, a importância de uma determinada 

capacidade vai variar em função da modalidade. 

 

 

2.4.1. Resistência 

 

 

Conceituaremos a seguir cada uma das capacidades condicionantes de treinabilidade, 

sendo que a resistência de um indivíduo, segundo Bompa (2002), está na extensão de tempo 

que este consegue desempenhar um trabalho com determinada intensidade, o fator principal é 

a fadiga psicofísica. A resistência do ponto de vista da produção muscular de energia é 

dividida em aeróbia e anaeróbia. Na capacidade aeróbia, há oxigênio suficiente a disposição 

para a oxidação dos substratos energéticos, enquanto que na capacidade anaeróbia, o 

suprimento de oxigênio, devido à grande intensidade do exercício, é insuficiente para a 

oxidação dos substratos energéticos e a energia é obtida de forma anaeróbia.  

Considerando-se a massa muscular envolvida no exercício, diferencia-se entre 

resistência geral e localizada; sob o aspecto da especificidade da modalidade esportiva, 

resistência geral e especial; sob aspecto do tempo de duração do exercício, resistência de 

curta, média e longa duração; e sob o aspecto das formas de exigências motoras envolvidas, 

resistência de força, de força rápida e de velocidade. Na adolescência a resistência aeróbica 

apresenta uma melhor treinabilidade em relação à anaeróbica, mas essas capacidades devem 

ser abordadas de maneira indireta nas atividades. (SILVA, 2006). 

 

 

2.4.2 Força  

 

 

Já a força está relacionada, segundo Weineck (1999), com a capacidade de superação 

ou contra-reação a uma resistência externa por meio dos esforços musculares. A força, em 
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suas formas de manifestação, pode ser dividida em diferentes tipos, de acordo com o modo de 

observação: sob o aspecto da parcela de musculatura envolvida: diferenciamos entre força 

geral e local; sob o aspecto da especificidade da modalidade esportiva: força geral e especial, 

sob o aspecto do tipo de trabalho do músculo: força dinâmica e estática; sob o aspecto das 

principais formas de exigências motoras envolvidas: força máxima, força rápida e resistência 

de força; sob o aspecto da relação do peso corporal: força absoluta e relativa.  

“A treinabilidade de força em jovens, apesar da resposta ao treinamento ser mais 

efetiva após a puberdade, na literatura já existem respostas fisiológicas positivas decorrentes 

do treinamento de força em crianças pré-puberdade e puberdade”. (BEUNEN E THOMIS, et 

al., apud SILVA, 2006). 

 

 

2.4.3 Velocidade 

 

 

 É a capacidade de se atingir altas velocidades de reação e movimento, dependendo 

de processos cognitivos, motivação e capacidade funcional do sistema neuromuscular 

(GROSSER, 1991 apud WEINECK, 2005). Segundo Schiffer (1993, apud Weineck , 2005), a 

velocidade subdivide-se em pura e complexa, sendo que a pura identifica-se por velocidade de 

reação, ação e frequência. Já a complexa identifica-se pela velocidade de força, resistência de 

força rápida e resistência de velocidade máxima.   

Silva (2006) discute que ao treinar a velocidade é fundamental a preocupação com os 

processos cognitivos de percepção e tomada de decisão, isto porque, a velocidade é 

influenciada por alguns fatores como a expressão neuromuscular, velocidade de reação pré-

motora e a consequente antecipação da resposta motora.  

Portanto, é necessário oferecer estímulos adequados para o desenvolvimento das 

capacidades coordenativas e condicionais devendo ocupar um papel de destaque durante o 

processo de formação esportiva na infância, possibilitando assim, a geração de atletas 

adolescentes com uma ótima base motora e totais condições para o desenvolvimento de 

capacidades condicionais e habilidades motoras específicas da modalidade em que atuam 

(SILVA, 2006). 

Essas são as capacidades que serão avaliadas utilizando a bateria de testes do 

PROESP-BR para se detectar um talento esportivo. 
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2.5. Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR) 

 

 

O Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR) é um programa decorrente de um conjunto 

de pesquisas cientificas realizada por professores e pesquisadores da Escola de Educação 

Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  Desenvolve-se no âmbito da educação 

física escolar e esporte educacional com o objetivo de auxiliar os professores de educação 

física na avaliação dos indicadores de crescimento corporal, do estado nutricional, da aptidão 

física relacionada à saúde e ao desempenho esportivo em crianças e jovens entre 7 a 17 anos 

(Gaya, 2002).  

O outro intuito desse programa é criar um banco de dados nacional facilitando uma 

comunicação entre os professores de todo o território nacional e consolidar políticas 

adequadas auxiliando a área de educação física e esportes do país.   

Inicialmente este projeto segue com uma bateria de medidas e testes somatomotores, 

que são de fácil aplicação e de baixo custo financeiro, sendo estes validos e fidedignos.   

No QUADRO 1 a seguir estão representadas as variáveis a serem mensuradas, as 

medidas e testes referentes a mensuração de cada variável e a área de intervenção destas. 

- As medidas são: da massa corporal, estatura e envergadura.  

- Os testes são relacionados ao desempenho motor e á saúde, sendo eles:  

1. Teste “Sentar-e-alcançar”, onde será avaliada a flexibilidade do individuo;  

2. Teste de exercício abdominal, onde será avaliada a força/resistência abdominal; 

3. Teste do salto em distância horizontal, nesse teste será avaliado a força de 

membros inferiores;  

4. Teste do arremesso de medicineball, nesse teste será avaliado a força de 

membros superiores;  

5. Teste do quadrado, onde será avaliado a agilidade do indivíduo;  

6. Teste da corrida de 20 metros, onde será avaliado a velocidade de 

deslocamento do aluno;  

7. Teste da barra modificada é um teste de força e resistência de membros 

superiores; 

8. Teste dos 9 minutos ou teste do “vai- e - vem”, onde será avaliada a resistência 

geral do individuo. 
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QUADRO 1: Medida e testes de aptidão física utilizadas pela Bateria PROESP-BR 

Variáveis Medidas e Testes Área de Intervenção 

Massa corporal (peso) Balança Relacionada à saúde 

Estatura Estadiômetro Relacionada ao desempenho motor 

Envergadura Trena métrica Relacionada ao desempenho motor 

Índice de Massa Corporal (IMC)  Relacionada à saúde 

Flexibilidade Sentar-e- alcaçar Relacionado à saúde 

Força/Resistência Abdominal Exercício Abdominal Relacionado à saúde 

Força de Membros Inferiores Salto em distância horizontal Relacionada ao desempenho motor 

Força de Membros Superiores Arremesso do Medicineball Relacionada ao desempenho motor 

Agilidade Quadrado Relacionada ao desempenho motor 

Velocidade 20 metros Relacionada ao desempenho motor 

Força/resistência de M.superiores Barra Modificada (opcional) Relacionada à saúde 

Resistência aeróbia Correr/andar 9 minutos e “vai-e-vem” Relacionada à saúde 

Fonte: (GAYA, A. PROESP-BR. Ministério do Esporte. Disponível em: < http://www.proesp.ufrgs.br/proesp/ >) 

 

 

Através da aplicação dos testes do Projeto Esporte Brasil, há uma possibilidade de 

poder identificar de forma fidedigna, em que nível de desempenho somatomotor encontram-se 

os indivíduos e, a partir destes resultados, identificar quais valências físicas devem ser 

aprimoradas, visando o desenvolvimento do indivíduo, por meio de conteúdos específicos.  

Para tanto, no projeto, é considerado como talento esportivo aquele indivíduo que em 

um determinado estágio do seu desenvolvimento apresenta características somáticas e 

funcionais que lhe favorece uma alta probabilidade de sucesso nas práticas esportivas. Ou 

seja, são crianças e adolescentes com níveis significativamente superiores de desempenho que 

corresponde ao percentil 98 quando analisados em uma população de distribuição normal.  

http://www.proesp.ufrgs.br/proesp/
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 

3.1. Amostra 

 

 

A amostra foi constituída por quatrocentos e quarenta e seis (446) alunos de seis 

escolas públicas de Diamantina (MG), sendo cento e cinquenta e cinco (155) do sexo 

feminino e duzentos e noventa e um (291) do sexo masculino com a faixa etária de 12 a 16 

anos, conforme tabela abaixo: 

 

Idade (anos) Masculino Feminino Total 

12 75 52 127 

13 47 36 83 

14 83 30 113 

15 48 19 67 

16 38 18 56 

Total                    291                155 446 

 

 

 

3.2 Procedimentos Metodológicos  

 

 

Antes da realização dos testes foi feito um curso de capacitação para a padronização 

dos procedimentos dos testes entre os avaliadores. Os dados coletados nas escolas foram para 

selecionar os alunos com os melhores resultados dos testes para participar do Festival de 

Atletismo realizado em Diamantina, promovido pelo Programa Estação do Conhecimento 

patrocinado pela empresa Vale. Participaram desse evento outras 22 cidades do Vale do 

Jequitinhonha. Para essa coleta, não houve avaliação maturacional dos indivíduos 

participantes.  

A partir da bateria de medidas e testes do Projeto Esporte Brasil foram selecionados 

quatro (4) testes, quais sejam, Teste do salto em distância, Teste do arremesso de 
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medicineball, Teste do quadrado e Teste da corrida de 20 metros. A seguir fez-se o 

detalhamento de cada teste ressaltando o que eles avaliam, suas orientações, os materiais 

utilizados e mostrando através de figuras os movimentos a serem realizados em cada teste. 

 

Teste do salto em distância ou Teste de força explosiva de membros inferiores: 

 

O teste de salto em distância ou teste de força explosiva de membros inferiores foi 

utilizado para avaliar a força de membros inferiores dos alunos voluntários. Para sua 

aplicação foram utilizadas uma trena e uma linha traçada no solo. A trena foi fixada no solo 

em frente uma linha traçada no solo, perpendicularmente, o ponto zero da trena deve estar em 

cima da linha. O aluno foi posicionado atrás da linha, com os pés paralelos, ligeiramente 

afastados, joelhos semi-flexionados, tronco ligeiramente projetado à frente. Ao som do apito o 

aluno deve saltar o mais longe possível. Poderá saltar duas vezes, a melhor medida será o 

resultado.  

 

FIGURA 2: Ilustração do Teste do salto em distância. 

 

 

Teste do arremesso de medicineball: 
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O Teste de arremesso de medicineball foi utilizado para avaliar a força de membros 

superiores dos alunos voluntários. Para sua aplicação foram utilizadas uma trena, uma bola de 

medicineball de dois (2) kg, e pó de giz. A trena foi fixada ao solo perpendicularmente à 

parede, o ponto zero da trena é fixado junto à parede. O aluno senta com os joelhos estendidos 

com as pernas unidas e as costas completamente apoiadas á parede. A bola banhada em pó 

branco é segurada pelo aluno junto ao peito com os cotovelos flexionado. Ao sinal do 

avaliador o aluno lança à bola a maior distância possível, mantendo as costas sempre apoiadas 

na parede. À distância do arremesso foi registrada a partir do ponto zero até a marca em que a 

bola tocou o solo pela primeira vez.  

 

 

FIGURA 3: Ilustração do Teste de força explosiva de membros superiores (arremesso do medicineball) 

 

 

Teste do quadrado:  

O Teste do quadrado foi utilizado para avaliar a agilidade dos alunos voluntários. 

Para sua aplicação foram utilizados um cronômetro, um quadrado desenhado no solo (com 4m 

de cada lado) e quatro (4) cones. O aluno parte da posição de pé, com um pé avançado 

posicionado atrás da linha de partida. Ao sinal do avaliador, desloca-se até o próximo cone em 

direção diagonal, na sequência, corre em direção ao cone a sua esquerda e depois se desloca 

ao cone diagonal á sua direita, finalmente corre em direção ao último cone, que corresponde 

ao ponto de partida. O aluno deve tocar com uma das mãos cada um dos cones que demarcam 

o percurso. O cronômetro deve ser acionado pelo avaliador no momento em que o avaliado 

realiza o primeiro passo. Foram realizadas duas tentativas, sendo registrado o melhor tempo 

de execução.  
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FIGURA 4: Ilustração do Teste do quadrado. 

 

Teste da corrida de 20 metros 

 

O Teste da corrida de 20 metros foi utilizado para avaliar a velocidade dos alunos 

voluntários. Para sua aplicação foram utilizados um cronômetro, dois cones, e uma pista de 

20metros, demarcada com três linhas paralelas no solo, a primeira vai ser a linha de partida, a 

segunda demarcada a 20 m. da primeira sendo a linha de cronometragem e a terceira linha, 

marcada a um metro da segunda servindo como uma tentativa de evitar uma desaceleração 

antes de cruzar a linha de cronometragem. Os dois cones irão sinalizar a primeira e terceira 

linhas. O aluno parte da posição de pé, com um pé a frente do outro e foi informado que deve 

cruzar a terceira linha o mais rápido possível. Ao sinal do avaliador, o aluno deve desloca-se o 

mais rápido possível em direção a linha de chegada. O cronômetro deve ser acionado no 

momento do primeiro passo do avaliado, após ultrapassar a segunda linha será interrompido o 

cronômetro. 

 

FIGURA 5: Ilustração do Teste da corrida de 20 metros. 
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3.3 Análise dos dados 

  

 

Os dados foram tabulados e analisados pela estatística descritiva. O desempenho dos 

avaliados foi comparado com os valores de corte estabelecidos pelo Projeto Esporte Brasil 

para a identificação do talento esportivo.  Foi considerado como talento motor nos testes os 

indivíduos acima percentil 98, conforme o padrão estabelecido pelo Projeto Esporte Brasil, o 

qual esta em anexo. 

 

3.4 Cuidados Éticos 

 

Para a realização dessa pesquisa foram utilizados os resultados de estudantes das 

escolas de Diamantina que participaram da seletiva para o Festival de Atletismo do Projeto 

Estação do Conhecimento. Visando garantir o anonimato e a privacidade dos participantes, 

não foram divulgados os nomes das escolas e dos alunos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Nas tabelas 1 a 4 abaixo, são apresentados valores absolutos e percentuais da 

classificação do desempenho motor dos voluntários do sexo masculino, divididos por idade, 

nos testes propostos pelo Projeto Brasil. Foram utilizados os valores de ponto corte propostos 

pelo Projeto Esporte Brasil para classificá-los em: muito fraco (MF), fraco (FR), razoável (R), 

bom (B) ou muito bom (MB).  

 

TABELA 1-Valor absoluto (nº) e percentual (%) dos voluntários do sexo masculino no teste 

da corrida de 20 metros nas diferentes idades e classificação de desempenho (n=290) 

Idade 

MF  

nº (%) 

FR 

nº (%) 

R 

nº (%) 

B 

nº (%) 

MB 

nº (%) 

Talento 

motor 

12 (n=75) 13 (17) 18(24) 20(27) 18(24) 6(8) 0 

13 (n=47) 4 (9) 13(28) 13(28) 14(30) 3(6) 1 

14 (n=83) 14 (17) 12(15) 13(16) 22(27) 22(27) 1 

15 (n=47) 12 (26) 11(24) 7(15) 6(13) 11(23) 3 

16 (n=38) 7 (18) 11(29) 8(21) 4(11) 8(21) 2 

TOTAL 50 (17) 65(23) 61(21) 64(22) 50(17) 7 

 Legenda: muito fraco (MF), fraco (FR), razoável (R), bom (B) ou muito bom (MB). 

 

TABELA 2- Valor absoluto (nº) e percentual (%) dos voluntários do sexo masculino no teste 

do arremesso de medicineball nas diferentes idades e classificação de desempenho (n=291) 

Idade 

MF  

nº (%) 

FR 

nº (%) 

R 

nº (%) 

B 

nº (%) 

MB 

nº (%) 

Talento 

motor 

12(n=75) 9(12) 13(17) 21(28) 21(28) 11(15) 2 

   13(n=47) 12(26) 13(28) 9(19) 4(9) 9(19) 0 

   14(n=83) 15(18) 12(15) 16(19) 12(14) 28(34) 0 

   15(n=48) 8(17) 4(8) 6(13) 8(17) 22(46) 0 

   16(n=38) 5(13) 7(18) 1(3) 8(21) 17(45) 0 

TOTAL 49(17) 49(17) 53(18) 53(18) 87(30) 2 

Legenda: muito fraco (MF), fraco (FR), razoável (R), bom (B) ou muito bom (MB). 

 

TABELA 3- Valor absoluto (nº) e percentual (%) dos voluntários do sexo masculino no teste 

do quadrado nas diferentes idades e classificação de desempenho (n=291) 

Idade 

MF  

nº (%) 

FR 

nº (%) 

R 

nº (%) 

B 

nº (%) 

MB 

nº (%) 

Talento 

motor 

12(n=75) 28(37) 18(24) 17(23) 11(15) 1(1) 0 

13(n=47) 10(21) 23(49) 6(13) 7(15) 1(2) 0 

14(n=83) 31(37) 27(33) 13(16) 8(10) 4(5) 0 

15(n=48) 25(52) 13(27) 7(15) 0(0) 3(6) 1 

16(n=38) 18(47) 14(37) 5(13) 1(3) 0(0) 0 

TOTAL 112(39) 95(33) 48(17) 27(3) 9(3) 1 

Legenda: muito fraco (MF), fraco (FR), razoável (R), bom (B) ou muito bom (MB) 
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TABELA 4- Valor absoluto (nº) e percentual (%) dos voluntários do sexo masculino no teste 

de salto em distância nas diferentes idades e classificação de desempenho (n=291) 

Idade 

MF  

nº (%) 

FR 

nº (%) 

R 

nº (%) 

B 

nº (%) 

MB 

nº (%) 

Talento 

motor 

12(n=75) 

     

12(16) 18(24) 10(13) 19(25) 16(21) 1 

13(n=47) 16(34) 10(21) 14(30) 5(11) 2(4) 0 

14(n=83) 12(15) 18(22) 14(17) 16(19) 23(28) 0 

15(n=48) 8(17) 7(15) 10(21) 7(15) 16(33) 1 

16(n=38) 4(11) 5(13) 10(26) 9(24) 10(26) 0 

TOTAL 52(18) 58(20) 58(20) 56(19) 67(23) 2 

Legenda: muito fraco (MF), fraco (FR), razoável (R), bom (B) ou muito bom (MB) 

 

 

Analisando as quatro tabelas referentes aos testes do sexo masculino foram 

encontrados 12 alunos em grau de excelência, ou seja, considerados como talentos motores. 

Sendo que destes 12, 7 se encontram no teste da corrida de 20 metros distribuídos da seguinte 

forma: 1 aluno com a idade 13 anos, 1 com a idade de 14 anos, 3 com a de 15 anos e 2 com a 

idade de 16. Com a idade de 12 anos não foi encontrado alunos em níveis de excelência.  

No teste do arremesso de medicineball foram identificados 2 talentos motores, sendo 

os 2 com a idade de 12 anos. Não foram encontrandos alunos com níveis de excelência nas 

demais idades.  

No teste do quadrado foi encontrado 1 talento motor na idade de 15 anos. E por 

último o teste do salto em distância encontrados 2 alunos em níveis de excelência, 1 na idade 

de 12 anos e outro com 15 anos. 

Percebe-se, a partir da classificação Muito Bom (MB), que a idade que teve um 

melhor desempenho em todos os testes foi de 14 anos de idade. Porém, em relação ao talento 

motor foi identificado nessa faixa etária apenas 1 aluno em nível de excelência no teste de 

velocidade de deslocamento. Já na idade de 15 anos foi encontrada o maior número de alunos 

considerados talentos motores.  No estudo de Santos et al. (2009), em relação ao talento 

motor, a faixa etária que teve um maior número de talentos motores foi de 14 anos obtendo 

também o melhor desempenho nos mesmos testes aplicados no nosso estudo. 

Os fatores que podem estar influenciando nesses resultados são aos esportes 

praticados pelos alunos no seu cotidiano, em que se ressalta o futebol, que é a preferência 

dessa população e que envolvem as seguintes capacidades: velocidade, força de membros 

inferiores e agilidade. 
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Nas tabelas de 5 a 8 abaixo, apresentam-se valores absolutos e percentuais da 

classificação do desempenho motor dos voluntários do sexo feminino, estratificado por idade, 

nos testes propostos pelo Projeto Esporte Brasil. Foram utilizados os valores de ponto corte 

propostos pelo Projeto Esporte Brasil para classificá-los em: muito fraco (MF), fraco (FR), 

razoável (R), bom (B) ou muito bom (MB).  

 

TABELA 5- Valor absoluto (nº) e percentual (%) dos voluntários do sexo feminino no teste 

da corrida de 20 metros nas diferentes idades e classificação de desempenho (n=155). 

Idade 

MF 

nº (%) 

FR 

nº (%) 

R 

nº (%) 

B 

nº (%) 

MB 

nº (%) 

Talento 

motor 

12(n=52) 8(15) 13(25) 9(17) 4(8) 18(35) 1 

13(n=36) 5(14) 10(28) 9(25) 7(20) 5(14) 0 

14(n=30) 4(13) 5(17) 8(27) 11(37) 2(7) 0 

15(n=19) 3(16) 5(26) 4(21) 7(37) 0(0) 0 

16(n=18) 1(6) 9(50) 4(22) 3(17) 1(6) 1 

TOTAL 21(14) 42(27) 34(22) 32(21) 26(17) 2 

Legenda: muito fraco (MF), fraco (FR), razoável (R), bom (B) ou muito bom (MB) 

 

TABELA 6- Valor absoluto (nº) e percentual (%) dos voluntários do sexo feminino no teste 

do arremesso de medicineball nas diferentes idades e classificação de desempenho (n=155)  

Idade 

MF  

nº (%) 

FR 

nº (%) 

R 

nº (%) 

B 

nº (%) 

MB 

nº (%) 

Talento 

motor 

12(n=52) 2(4) 12(23) 8(15) 14(27) 16(31) 2 

13(n=36) 6(17) 6(17) 8(22) 3(8) 13(36) 1 

14(n=30) 3(10) 5(17) 4(13) 8(27) 10(33) 0 

15(n=19) 3(16) 2(11) 4(21) 3(16) 7(37) 0 

16(n=18) 6(33) 1(6) 3(17) 3(17) 5(28) 0 

TOTAL 20(13) 26(17) 27(18) 31(20) 51(33) 3 

Legenda: muito fraco (MF), fraco (FR), razoável (R), bom (B) ou muito bom (MB) 

 

TABELA 7- Valor absoluto (nº) e percentual (%) dos voluntários do sexo feminino no teste 

do quadrado nas diferentes idades e classificação de desempenho (n=155). 

Idade 

MF  

nº (%) 

FR 

nº (%) 

R 

nº (%) 

B 

nº (%) 

MB 

nº (%) 

Talento 

Motor 

12(n=52) 28(54) 10(19) 6(2) 1(2) 7(14) 0 

13(n=36) 17(47) 10(28) 5(14) 3(8) 1(3) 1 

14(n=30) 10(33) 13(43) 3(10) 3(10) 1(3) 0 

15(n=19) 7(37) 6(32) 1(5) 3(16) 2(11) 0 

16(n=18) 9(50) 2(11) 3(17) 4(22) 0(0) 0 

TOTAL 71(46) 41(27) 18(12) 14(9) 11(7) 1 

Legenda: muito fraco (MF), fraco (FR), razoável (R), bom (B) ou muito bom (MB) 
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TABELA 8- Valor absoluto (nº) e percentual (%) dos voluntários do sexo feminino no teste 

do salto em distância nas diferentes idades e classificação de desempenho (n=155)  

Idade 

MF  

nº (%) 

FR 

nº (%) 

R 

nº (%) 

B 

nº (%) 

MB 

nº (%) 

Talento 

Motor 

12(n=52) 9(17) 11(21) 9(17) 12(23) 11(21) 0 

13(n=36) 11(31) 4(11) 4(11) 7(20) 10(28) 0 

14(n=30) 4(13) 2(7) 3(10) 8(27) 13(43) 0 

15(n=19) 1(5) 4(21) 5(26) 5(26) 4(21) 0 

16(n=18) 4(22) 4(22) 5(28) 3(17) 2(11) 0 

TOTAL 29(19) 25(16) 26(17) 35(23) 40(26) 0 

Legenda: muito fraco (MF), fraco (FR), razoável (R), bom (B) ou muito bom (MB) 

 

 

A partir do que foi exposto nas quatro tabelas referentes aos testes do sexo feminino, 

podemos perceber que o número encontrado de talentos motores é a metade das que foram 

encontradas na análise do sexo masculino, ou seja, 6 alunas. Sendo, no teste da corrida de 20 

metros, 2 talentos motores nas idades de 12 e 16 anos. No teste do arremesso de mediceneball 

foram identificados 3 alunos em níveis de excelência sendo, 2 na idade de 12 anos e 1 aos 13 

anos. Já no teste de agilidade foi encontrado 1 talento motor com a idade de 13 anos, e por 

último no teste do salto em distância que não foi identificado nenhum aluno em nível de 

excelência.  

A faixa etária que obteve melhor êxito nos testes e também encontrado o maior 

número de alunos em nível de excelência foi aos 12 anos de idade, no teste do arremesso de 

mediceneball. O fator que pode ter influenciado nos resultados é devido aos esportes mais 

praticados pelo sexo feminino que são o voleibol e o handebol que tem como a capacidade 

mais influente força explosiva de membros superiores nos fundamentos, outras atividades 

praticadas por esse público são os jogos pré-desportivos e os jogos recreativos que também 

pode envolver esta capacidade. 

Um dado importante que foi encontrado nesses resultados é que uma aluna obteve 

um nível de excelência em dois testes, sendo estes, arremesso de medicineball e o do 

quadrado. O que apresenta Cooper (1991, apud GAYA et al., 2002) que hipoteticamente uma 

pessoa atingir níveis superiores em uma ou mais capacidades somatomotoras ela tem a 

predisposição de desenvolver ao máximo o seu potencial genético. 

De acordo com Eckert (1993, apud ETCHEPARE, 2004), as meninas começam a ter 

um significativo crescimento por volta dos 9 anos de idade e estabilizam por volta dos 13 
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anos. Podemos perceber que os resultados encontrados obtiveram um maior número de nível 

de excelência antes dos 13 anos.  

Da amostra total foram identificados 18 talentos motores, sendo 12 entre os meninos 

e 6 entre as meninas. Esta quantidade representa 4,03% da amostra total, sendo 3,87% da 

amostra de meninas e 4,12% da amostra de meninos. Esse percentual é considerado superior, 

quando comparado a outros estudos realizados em diferentes estados brasileiros, indicando 

um alto índice de talentos esportivos a serem desenvolvidos.  

No estudo de Gaya et al. (2002) foi encontrado 0,5% de talento motores com uma 

amostra de 505 estudantes, indicando valores inferiores comparado aos nossos resultados. 

No nosso estudo o número da amostra referente dos meninos foi maior que das 

meninas. Sousa & Altmann (1999) explicam esta questão, onde citam que em tempos 

passados o esporte estava vinculado ao poder masculino e o feminino era visto como um ser 

frágil e cheio de emoções. Em outro estudo realizado por Thorne (1993, apud SOUSA & 

ALTMANN, 1999) em Belo Horizonte, foi revelado que na hora do recreio e nos horários 

livres o pátio e as quadras eram ocupados principalmente por meninos e estes ocupavam 

espaços mais amplos, enquanto, que as meninas permaneciam em espaços menores e mais 

próximos aos prédios, tendo assim, a proteção dos adultos.  Esse fator pode explicar também 

o porquê do número da amostra das meninas serem menor quando comparados ao dos 

meninos. 

Na faixa etária de 12 a 16 anos de idade encontramos outro fator que pode afetar a 

participação das meninas nas aulas de Educação Física, segundo Tavares (2000, apud 

LUGUETE, RÉ E BÖHME, 2010), o número de meninas que nessa fase entra no período da 

menarca é muito grande e este fato pode indicar interferência nos índices apresentados.  

No Brasil existe uma política pública de esporte ainda com algumas limitações e 

problemas na base esportiva. Uma delas é a ausência de uma política para estimular os 

exercícios físicos nas escolas, estas são despreparadas para o esporte em si e também existe a 

falta de materiais esportivos, espaços, instalações e recursos humanos qualificados.  

Quando nos deparamos com tantos potenciais a serem desenvolvidos surge a 

pergunta: o que fazer com eles? Uma das alternativas são as bases esportivas ou os clubes, as 

quais existem uma dificuldade para se ter acesso, outra alternativa são as escolinhas, pois 

podem desenvolver capacidades fora do ambiente escolar afim de não haver uma exclusão dos 

demais. Muitas vezes os treinamentos ocupam muito o tempo dos jovens fazendo com que 

eles tenham que escolher entre seguir em frente com seus estudos ou se profissionalizar, ou 

seja, no Brasil há uma separação entre educação e o esporte. 
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Hoje os recursos para os esportes mais populares tem visibilidade por parte dos 

patrocinadores, pois muitas empresas se interessam por modalidades que se destacam na 

mídia. Outros esportes menos favorecidos há poucas ações para o seu desenvolvimento. Além 

do apoio dos patrocinadores, os familiares têm influência ativa na promoção do talento 

esportivo, então, esse indivíduo é influenciado por questões internas e externas e o seu 

sucesso depende de várias questões complexas que interferem no seu potencial de 

desempenho. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando os resultados obtidos após a análise dos dados de meninos e meninas 

dos 12 aos 16 anos de idade podemos concluir que os testes que obtiveram o maior número de 

talentos motores foram a corrida de 20 metros e o teste do arremesso de mediceneball, 

seguido pelos testes do quadrado e do teste de salto em distância. Totalizando 18 talentos 

motores detectados nas escolas públicas de Diamantina. 

Com isso é possível perceber que há um número significativo de talento motores 

em nossa cidade, que está passando despercebidos pelos profissionais e professores que 

trabalham na área da Educação Física. Justamente devido a isso, torna-se necessário a 

implantação de uma política de apoio ao esporte por meio de iniciativas e ações públicas e 

privadas que proporcionem um suporte para que esses talentos motores se expressem e se 

desenvolvam. 
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ANEXO  

 

Tabelas de Avaliação Normativa 

 

 
Escala Percentílica. Fonte: (GAYA, 2009) 

 

 
 

  
Normas de referência para a avaliação da força explosiva de membros superiores dos rapazes – Arremesso de 

Medicineball. Fonte: (GAYA, 2009) 

 

 
Normas de referência para a avaliação da força explosiva de membros superiores das moças – Arremesso de 

Medicineball. Fonte: (GAYA, 2009) 
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Normas de referência para a avaliação da força explosiva de membros inferiores dos rapazes– Salto em distância. 

Fonte: (GAYA, 2009) 

 

 
Normas de referência para a avaliação da força explosiva de membros inferiores das moças– Salto em distância. 

Fonte: (GAYA, 2009) 

 

 
 

 
Normas de referência para a avaliação da agilidade dos rapazes. 

 Fonte: (GAYA, 2009) 
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Normas de referência para a avaliação da agilidade das moças. 

 Fonte: (GAYA, 2009) 

 

 
 

 
Normas de referência para a avaliação da velocidade dos rapazes. 

 Fonte: (GAYA, 2009) 

 

 
Normas de referência para a avaliação da velocidade das moças. 

 Fonte: (GAYA, 2009) 
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