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Introdução:	O	jovem	atleta	pode	ser	definido	como	
aquele	 indivíduo	 que	 está	 inserido	 no	 esporte	
sistematizado,	 com	 práticas	 regulares,	 com	 a	
presença	de	um	professor/treinador	e	que	participa	
de	competições	periódicas1.	Jovens	atletas	possuem	
diferenças	 antropométricas,	 funcionais	 e	
maturacionais	 quando	 comparados	 a	 escolares.	
Geralmente,	eles	são	mais	altos,	mais	pesados,	mais	
fortes,	 mais	 rápidos,	 mais	 resistentes	 e,	 devido	 a	
processos	 seletivos,	 apresentam	 maturação	
avançada2.	Estas	diferenças	acentuam-se	em	níveis	
mais	 elevados	 de	 competição.	 Existe	 uma	 vasta	
literatura	 científica	 sobre	 estudos	 normativos	 e	 de	
caracterização	 de	 escolares3	 e	 de	 jovens	 atletas4,	
como,	 por	 exemplo,	 o	 Projeto	 Esporte	 Brasil	
(PROESP-Br).	 De	 acordo	 com	 a	 metodologia	 do	
PROESP-Br,	 crianças	 e	 jovens	 de	 7	 a	 17	 anos	 que	
apresentam	 resultados	 iguais	 ou	 superiores	 ao	
percentil	98	em	um	ou	mais	 testes	relacionados	ao	
desempenho	motor	são	classificados	como	talentos	
motores.	 Em	 uma	 amostra	 de	 8750	 estudantes,	 a	
proporção	 de	 talentos	 motores	 variou	 de	 2	 a	 5%,	
considerando	 os	 testes	 de	 força,	 agilidade	 e	
velocidade3.	Porém,	uma	limitação	deste	e	de	outros	
estudos	que	investigaram	jovens	atletas	é	a	ausência	
de	 informações	 relativas	 à	 maturação	 biológica.	 O	
Sistema	 Colégios	 Militares	 do	 Brasil	 oferece,	 no	
contra	turno	escolar,	as	práticas	esportivas	escolares	
aos	 seus	 alunos,	 e	 realiza	 anualmente	 os	 Jogos	 da	
Amizade	entre	os	13	colégios	militares	do	Brasil.	A	
caracterização	 do	 perfil	 dos	 escolares	 destes	
estabelecimentos	de	ensino	se	faz	necessária,	dada	a	
escassez	 de	 informações	 sobre	 a	 aptidão	 física	 e	 o	
desempenho	motor	desta	população.	A	aplicação	de	
baterias	 de	 testes	 motores	 permitirá	 aos	
professores/treinadores	 diagnosticar	 o	 potencial	
esportivo	 destes	 alunos,	 identificando	 aqueles	 que	
apresentam	 perfil	 compatível	 com	 determinadas	
modalidades,	 prescrever	 treinamentos	
individualizados	 e	 monitorar	 os	 efeitos	 do	
treinamento	 em	 longo	 prazo,	 permitindo	 ainda	
identificar	potenciais	talentos	esportivos.	
Objetivo:	 O	 presente	 estudo	 teve	 como	 objetivo	
comparar	 o	 perfil	 antropométrico,	 funcional	 e	
maturacional	em	jovens	alunos	atletas	e	não	atletas	
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do	sexo	masculino	de	um	colégio	militar	e	verificar	a	
proporção	de	talentos	motores	nesta	população.	
Métodos:	A	amostra	foi	composta	por	184	escolares	
do	sexo	masculino	do	Colégio	Militar	de	Juiz	de	Fora	
(CMJF),	com	idade	entre	12	a	17	anos,	os	quais	foram	
divididos	 em	 dois	 grupos:	 Grupo	 1)	 Jovens	 Atletas	
(n=59),	 aqueles	 que	 participam	 das	 aulas	 de	
Educação	 Física	 escolar,	 realizam	 treinamento	
sistematizado	 em	 horário	 extracurricular	 e	
participam	de	competições	regulares;	Grupo	2)	Não	
Atletas	(n=125),	aqueles	que	participam	apenas	das	
aulas	 de	 Educação	 Física	 escolar.	 Obteve-se	
aprovação	 pelo	 Comitê	 de	 Ética	 em	 Pesquisa	 da	
Universidade	 Federal	 de	 Ouro	 Preto	 (CAAE:	
32959814.4.1001.5150).	 Os	 alunos	 foram	
submetidos	 a	 uma	 bateria	 de	 testes	 durante	 o	
horário	 de	 aula	 de	 Educação	 Física	 em	 três	 dias	
distintos,	 em	 agosto	 de	 2015.	 No	 primeiro	 dia,	 foi	
realizada	 uma	 explicação	 da	 bateria	 de	 testes	 no	
auditório	 do	 colégio,	 sendo	 aplicado	 questionário	
contendo	 informações	 sociodemográficas	 e	
experiência	 esportiva	 dos	 alunos;	 no	 segundo	 dia,	
foram	 realizadas	 as	 medidas	 antropométricas	
(massa	 corporal,	 estatura,	 altura	 sentado,	
envergadura	 e	 dobras	 cutâneas	 -	 tríceps,	
subescapular	 e	 perna)	 e	 os	 testes	 físicomotores	 de	
velocidade	 (corrida	 de	 20m),	 agilidade	 (teste	 do	
quadrado)	e	força	de	membros	superiores	(teste	de	
arremesso	 de	 medicine	 ball	 de	 2kg);	 nos	 testes	
físicomotores,	 foram	 realizadas	 duas	 tentativas,	
registrando	o	melhor	resultado;	no	 terceiro	dia,	 foi	
realizado	 o	 teste	 de	 	 resistência	 aeróbica	 (teste	 de	
Léger	 -	 corrida	 vai-e-vem	 de	 20m).	 A	 classificação	
dos	 alunos	 em	 relação	 a	 talentos	motores	 (sim	 ou	
não)	 foi	 feita	com	base	nos	resultados	das	medidas	
de	 estatura,	 envergadura,	 força	 de	 arremesso	 de	
medicine	 ball,	 velocidade	 e	 agilidade,	 seguindo	 os	
critérios	por	sexo	e	idade,	adotados	pelo	PROESP-Br.	
A	 maturação	 biológica	 foi	 avaliada	 através	 de	
indicadores	de	maturação	somática5:	1)	Percentual	
alcançado	 da	 estatura	 adulta	 prevista	 (%EAP),	
calculado	a	partir	dos	procedimentos	propostos	por	
Khamis	 e	 Roche	 (1994;	 1995),	 que	 utiliza	 a	 idade	
cronológica,	 estatura	 atual	 e	 massa	 corporal	 do	
jovem	 e	 a	 média	 da	 estatura	 dos	 pais.	 A	 partir	 de	
dados	de	referência,	utilizando	escores	Z,	obtém-se	a	
classificação	 do	 estágio	 maturacional	 (atrasado,	
normomaturo	 ou	 avançado);	 2)	 Idade	 prevista	 do	
pico	 de	 velocidade	 de	 crescimento	 em	 estatura	
(PVC),	 estimada	 com	 base	 no	 cálculo	 do	 maturity	
offset,	 distância	 em	 anos	 em	 que	 o	 indivíduo	 se	
encontra	 do	 PVC,	 através	 do	método	 proposto	 por	
Mirwlad	 e	 colaboradores	 (2002),	 por	 meio	 de	
medidas	 antropométricas.	 Para	 testar	 diferenças	
entre	os	 jovens	atletas	e	não	atletas,	 foi	utilizado	o	
teste	t	de	Student	para	amostras	independentes;	e	o	
teste	do	Qui-Quadrado,	para	testar	a	relação	entre	as	
variáveis	 qualitativas.	 O	 tamanho	 do	 efeito	 foi	
calculado	 pelo	 d	 de	 Cohen	 e	 pelo	 V	 de	 Cramer,	
respectivamente.	O	valor	de	p	≤	0,05	foi	adotado	para	

significância	 estatística,	 sendo	 utilizado	 o	 software	
IBM	SPSS	versão	24.	
Resultados:	A	média	de	idade	dos	escolares	foi	de	
15,3±1,6	 anos.	 Entre	 os	 jovens	 atletas,	 as	
modalidades	 esportivas	 mais	 praticadas	 foram:	
basquetebol	 (15),	 futebol	 (13),	 atletismo	 (8),	
voleibol	(6)	e	handebol	(5).	A	idade	prevista	do	PVC	
foi	de	13,9±0,7	anos.	A	estatura	adulta	prevista	foi	de	
178±6,9cm	e	o	%EAP	foi	de	95,7±4,5%,	não	havendo	
diferença	 estatisticamente	 significante	 entre	 os	
grupos	 nestas	 variáveis	 maturacionais.	 Quanto	 à	
classificação	 do	 estágio	 maturacional,	 observou-se	
13,1%	de	escolares	atrasados,	78,7%	normomaturos	
e	8,2%	avançados	maturacionalmente.	Em	média,	os	
jovens	 atletas	 apresentaram	maior	massa	 corporal	
(68kg	 vs.	 62kg,	 p=0,02;	 d=0,36)	 e	 maior	 estatura	
(173cm	vs.	169cm;	p=0,04;	d=0,31)	em	relação	aos	
não	 atletas,	 respectivamente.	 As	 diferenças	 na	
envergadura	 (175cm	 vs.	 172cm;	 p=0,06),	
comprimento	 de	 membros	 inferiores	 (83cm	 vs.	
81cm;	p=0,06)	e	na	altura	sentado	(90cm	vs.	88cm;	
p=0,07)	ficaram	próximas	ao	limiar	de	significância.	
Na	 avaliação	 físicomotora,	 os	 jovens	 atletas	 foram	
mais	 fortes	 (5,6m	vs.	5,0m;	p<0,001;	d=0,50),	mais	
ágeis	 (5,9s	vs.	6,2s;	p<0,001;	d=0,50),	mais	velozes	
(3,4s	 vs.	 3,5s;	 p<0,001;	 d=0,33)	 e	 mais	 resistentes	
(48,0ml/kg/min	vs.	46ml/kg/min;	p=0,01;	d=0,45).	
A	 proporção	 de	 escolares	 considerados	 talentos	
motores	 foi	 de	 26,1%	 (n=48),	 sendo	 identificados	
talentos	motores	para	estatura	(11%),	envergadura	
(3%),	 força	 de	 arremesso	 de	medicine	 ball	 (18%),	
agilidade	 (1%)	 e	 velocidade	 (1%).	 A	 proporção	 de	
talentos	motores	foi	maior	entre	os	jovens	atletas	em	
relação	 aos	 não	 atletas	 (37%	 vs.	 21%,	
respectivamente;	 X2=5,651;	 p=0,02;	 V=0,18),	
sugerindo	 que	 os	 escolares	 classificados	 como	
talento	motor	apresentam	duas	vezes	mais	chance	de	
ser	 um	 jovem	 atleta.	 Por	 outro	 lado,	 é	 importante	
destacar	que,	54%	dos	 talentos	motores	do	colégio	
(26	de	um	 total	de	48)	 ainda	não	estão	envolvidos	
com	a	prática	esportiva	sistematizada.	Isso	significa	
que	estes	jovens	podem	vir	a	ter	sucesso	no	esporte,	
mas	ainda	não	treinam	e	não	foram	selecionados	ou	
ainda	não	se	motivaram	ou	não	foram	motivados	a	se	
tornarem	 jovens	 atletas.	 Cabe	 destacar	 ainda	 que	
45,8%	 dos	 talentos	 motores	 foram	 classificados	
como	 avançados	 maturacionalmente	 (X2=8,455;	
p=0,01;	V=0,22),	revelando	a	importância	de	se	levar	
em	 conta	 o	 status	 maturacional	 na	 avaliação	 do	
potencial	esportivo	do	jovem	atleta,	a	fim	de	se	evitar	
julgamentos	precipitados	e/ou	equivocados.	Por	fim,	
constatou-se	maior	proporção	de	jovens	atletas	que	
possuem	 atletas	 na	 família	 (X2=5,000;	 p=0,02;	
V=0,17),	 demonstrando	 a	 importância	 que	 os	 pais	
têm	 no	 incentivo	 a	 prática	 de	 esportes	 pelos	 seus	
filhos.	
Conclusão:	 Conclui-se	 que	 jovens	 atletas	 do	 sexo	
masculino	 de	 colégios	 militares	 apresentam	maior	
tamanho	 corporal	 e	 maior	 desempenho	 motor	
quando	 comparados	 aos	 escolares	 não	 atletas,	 não	
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havendo	 diferenças	 estatisticamente	 significantes	
entre	eles	quanto	à	maturação	somática.	A	proporção	
de	talentos	motores	nesta	população	foi	de	26%	(48	
escolares),	 os	 quais	 tendem	 a	 ser	 avançados	
maturacionalmente	e	possuem	algum	familiar	que	é	
ou	 já	 foi	 atleta.	 Cabe	 aos	 professores/treinadores	
oferecerem	 as	 condições	 favoráveis	 para	 o	
desenvolvimento	 do	 potencial	 esportivo	 destes	
alunos,	 dedicando	 atenção	 especial	 àqueles	 que	
apresentam	 elevado	 potencial	 esportivo,	 mas	 que	
ainda	 não	 estão	 envolvidos	 com	 o	 treinamento,	 e	
também	 com	 aqueles	 que	 se	 encontram	 atrasados	
maturacionalmente.	

Palavras-chave:		escolares;	atleta;	maturação	biológica.	

Referências:	
1.		 Malina	RM,	Bouchard	C,	Bar-Or	O.	Crescimento,	

maturação	e	atividade	física.	2nd	ed.	São	Paulo:	
Phorte;	2009.		

2.		 Malina	 RM,	 Rogol	 AD,	 Cumming	 SP,	 Coelho	 E	
Silva	MJ,	Figueiredo	A	J.	Biological	maturation	of	
youth	athletes:	assessment	and	implications.	Br	
J	Sports	Med.	2015;	49:852-59.			

3.		 Mello	 JB,	 Nagorny	 GAK,	 Haiachi	 MC,	 Gaya	 AR,	
Gaya	 ACA.	 Projeto	 Esporte	 Brasil:	 perfil	 da	
aptidão	 física	 relacionada	 ao	 desempenho	
esportivo	 de	 crianças	 e	 adolescentes.	Rev	 Bras	
Cineantropom	 Desempenho	 Hum.	
2016;18(6):658-66.	

4.		 Pion	J,	Segers	V,	Fransen	J,	Debuyck	G,	Deprez	D,	
Haerens	L,	Vaeyens	R,	Philippaerts	R,	Lenoir	M.	
Generic	 anthropometric	 and	 performance	
characteristics	 among	 elite	 adolescent	 boys	 in	
nine	 different	 sports.	 Eur	 J	 Sports	 Sci.	
2015;15(5):357-66.	

5.		 Malina	 RM,	 Coelho	 E	 Silva	 MJ,	 Figueiredo	 AJ,	
Carling	C,	Beunen	GP.	Interrelationships	among	
invasive	 and	 non-invasive	 indicators	 of	
biological	maturation	in	adolescent	male	soccer	
players.	J	Sports	Sci.	2012;30(15):1705-17.	

§Autor	 correspondente:	 Luciano	 Miranda	 –	 e-mail:	
lujumm@yahoo.com.br.	

*	Este	estudo	recebeu	apoio	financeiro	da	UFOP.	

	

	

	

	

	


