Ciências da Saúde

AVALIAÇÃO DO PERFIL DE HABILIDADES MOTORAS ESPECIALIZADAS DO TÊNIS EM
CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS COM EXPERIÊNCIA DE 1 ANO NA PRÁTICA DO TÊNIS.
Inácio Francisco Nonnenmacher Júnior, Gustavo Henrique Marquardt, Constance Müller Piffero,
Nadia Cristina Valentini (orient.) (UFRGS).
Este trabalho tem por objetivo analisar o perfil de habilidades motoras especializadas do tênis em 87 crianças de 6 a
12 anos que participam do projeto Quero-Quero na ESEF/UFRGS e que já vivenciaram a prática do tênis por
aproximadamente 1 ano tendo aulas 1 vez por semana. Para isto foi aplicado um teste específico (adaptado do
Arbeitsmaterialen Zur Differentiellen Bewegungsanalyse Der Grundshlage im Tennis, Hannover, 1977) para avaliar
os golpes básicos do Tênis (golpe de direita, golpe de esquerda, voleio de direita, voleio de esquerda, smash e saque)
a fim de avaliar as possíveis aquisições referentes às habilidades motoras especializadas do esporte, decorrentes da
participação das crianças no Programa de Iniciação ao Tênis. As habilidades são subdivididas em critérios de
execução permitindo uma análise mais precisa dos movimentos executados e nos níveis de aquisição de cada
habilidade em particular. O resultado dos testes sugere que ainda há uma necessidade de intervenção do Programa de
Iniciação ao Tênis para que se atinja um nível de habilidade satisfatório para a prática fluente do jogo. Esses
resultados são decorrência provavelmente: (1) da pouca experiência prévia das crianças, as quais são em sua grande
maioria provenientes de famílias em desvantagem sócio-econômicas; (2) do número reduzido de aulas semanais (1
aula por semana); (3) da falta de oportunidade de praticar ao longo do programa por não possuírem instrumentos
adequados; (4) do número de faltas de alguns alunos o que causou uma descontinuidade no aprendizado necessário
para o desenvolvimento das habilidades altamente especializadas. Os resultados sugerem a manutenção e
intensificação da proposta interventiva de iniciação ao tênis.
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