
RESUMO 

 

O objetivo do presente estudo foi a elaboração, validação e aplicação de 

uma lista de checagem para avaliação da saída de bloco de jovens atletas do 

atletismo. Participaram do estudo 29 atletas atletismo (14 do sexo feminino e 15 

do sexo masculino), com média de idade 14,10 ± 0,96 anos, tempo de 

treinamento 29,59 ± 22,32 meses, massa corporal 55,34 ± 9,28 kg e estatura 

148,75 ± 38,62 cm de 3 equipes do estado de Minas Gerais: Clã Delfos, Cria 

Lavras e UFJF. Participaram também 13 especialistas (professores, treinadores) 

com experiência em atletismo com treinamento, ensino de graduação e 

pesquisa. Após contato com os centros de treinamento, as filmagens dos atletas 

realizando saída de bloco aconteceu em um dia. Posteriormente, por e-mail, foi 

enviado para os especialistas a lista de checagem inicial, depois a final, bem 

como o questionário de validade de conteúdo e demais etapas da pesquisa. Para 

o tratamento estatístico, foram utilizados os softwares Excel, com o qual foram 

realizadas as tabelas para características gerais da amostra e para definição da 

lista de checagem final e o SPSS 20, com o qual foram realizados os índices de 

correlação intraclasse. Os resultados obtidos apontaram que a lista de 

checagem é um instrumento que possui clareza e descrição adequada, 60% 

muito fácil de entender e 40% fácil de entender, com relação a pertinência 

técnica do conteúdo 40% muito adequado e 60% adequado e com relação a ser 

utilizada como instrumento de pesquisa 40% muito viável, 40% viável e 20% 

pouco viável. As correlações inter-avaliadores, na etapa de validade de 

conteúdo, foi de 0,81. Na etapa de confiabilidade e fidedignidade foram 0,81 na 

primeira avaliação, 0,74 na segunda avaliação e 0,89 comparando primeira e 

segunda avaliação, confirmando a reprodutibilidade do conteúdo de acordo com 

os níveis de significância adotados. As correlações intra-avaliador também foram 

satisfatórias, sendo que somente um dos avaliadores apresentou índice abaixo 

do indicado pela literatura 0,57; 0,92; 0,89; 0,92; 0,76. Concluímos que a lista de 

checagem é um bom instrumento para avaliação da saída de bloco de jovens 

atletas. Concluiu-se, também, que jovens atletas, na execução da saída de 

blocos, têm pouca dificuldade nas fases “Às suas marcas” e “Partida” (tiro de 

partida) e maior dificuldade na fase “Prontos”. Nessa fase, os principais erros 



são o tronco não estar inclinado e as mãos não estarem adiantadas em relação 

aos ombros. 
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