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RESUMO 

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa do tipo descritiva e estudo de caso 
como proposta da prática interventiva do programa de Desenvolvimento Educacional – 
PDE na área de Educação Física e teve como objetivo verificar através de um programa de 
iniciação ao handebol se houve o aperfeiçoamento das habilidades motoras fundamentais 
de movimento e especializadas  nos  alunos do 6° ano do Ensino Fundamental do Colégio 
Estadual Wolff Klabin. Participaram deste estudo inicialmente 18 alunos, sendo 14 meninas 
e 4 meninos com idade entre 11 e 12 anos e foi concluído com 15 alunos, sendo 12 
meninas e 3 meninos. Os alunos  realizaram pré e pós testes motores das habilidades 
fundamentais de manipulação do arremessar, quicar e receber a bola, e de locomoção a 
corrida, conforme protocolo de análise dos padrões fundamentais propostos por Gallahue e 
Ozmun (2005), classificando-as nos estágios inicial, elementar e maduro ou proficiente. 
Cada um dos movimentos foram realizados por cinco vezes, sendo filmados na posição 
frontal, lateral e posterior para que a análise pudesse ser realizada.  Para a  quantificação 
dos resultados executados utilizou-se a forma de símbolos matemáticos e no tratamento 
dos dados adotou-se procedimentos estatísticos com as medidas de tendência central 
(média, desvio padrão, variância), para isso, foi  utilizado o programa SPSS. Os resultados 
indicaram que o programa de iniciação ao handebol exerceu uma melhora nas habilidades 
motoras avaliadas verificando a evolução para a fase do estágio elementar, maduro ou 
proficiente. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo apresenta a sistematização das atividades 

desenvolvidas no âmbito do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), 

da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED/PR), vinculado ao 

Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG).  

A temática  escolhida para os estudos foi a “influência de um programa 

de iniciação ao handebol no aprimoramento das habilidades motoras 
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fundamentais e especializadas em crianças do 6° ano do ensino fundamental”, 

a linha teórica adotada foi baseada nos aspectos relacionados ao 

Desenvolvimento Motor, Educação Física Escolar, Coordenação Motora, 

Handebol e Habilidades Motoras. O projeto foi implementado com os alunos do 

6° Ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Wolff Klabin, no município 

de Telêmaco Borba. 

 O handebol foi definido como conteúdo básico a ser abordado, pois de 

acordo com nossa experiência de 13 anos de trabalho com o Ensino 

Fundamental e Médio, consideramos um esporte muito dinâmico. Abrange 

também uma série de movimentos que auxiliam nas habilidades motoras 

fundamentais e especializadas como andar, correr, saltar, arremessar, quicar, 

receber, driblar, lançar, mudar de direção, lateralidade, agilidade, flexibilidade, 

entre outros.  

 

É provável que a modalidade do handebol seja uma das mais ricas e 
interessantes práticas sob o ponto de vista de ensino e 
aprendizagem, isto especificamente ao podermos observar que neste 
esporte temos os três movimentos naturais acontecendo de modo 
constante, que são o correr, o saltar e o arremessar. Será que temos 
outra modalidade de esporte coletivo com estes três elementos 
importantíssimos na formação motora das crianças ou dos nossos 
alunos? (TENROLLER, 2008, p. 13) 

 

 

 Este estudo motivou-se em decorrência de vários desafios 

encontrados ao longo dos 13 anos de experiência na escola, como  os atrasos 

apresentados pelos alunos do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) no 

desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais, especializadas e nos 

aspectos relacionados à psicomotricidade (coordenação motora). 

  Os alunos evitam participar das atividades esportivas propostas nas 

aulas de Educação Física, devido a estes atrasos e por já possuírem 

compreensão de suas competências motoras, tendo consciência de que não 

são boas, quando comparadas com seus colegas. Autores confirmam por meio 

de estudos esta realidade a qual enfrento na minha escola: 

 

[...] a criança que tem uma competência motora limitada acredita que 
“não é muito boa em esportes” e, portanto, prefere atividades 
sedentárias em vez de atividade física. À medida que passam de 
meados da infância para a adolescência, cria-se uma divisão cada 



vez maior entre aquelas ativas e com competência motora, que 
evitam essa atividade. (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013, p. 
210). 
 
 

Diante deste contexto, surgiu nossa pergunta de partida: poderia um 

programa de iniciação ao handebol, atuar de maneira positiva nas habilidades 

motoras fundamentais e especializadas dos alunos do 6° ano do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Wolff Klabin situado em Telêmaco Borba no 

ano de 2015? 

Com a finalidade de superar estes desafios foram criadas propostas 

baseadas num trabalho de iniciação ao handebol por meio de atividades 

organizadas e planejadas, com a finalidade de  colaborar para a melhoria do 

repertório motor dos alunos considerado de extrema importância para a 

participação de esportes e atividades físicas posteriores.   

É importante na fase da infância e adolescência a vivência de várias 

experiências motoras relacionados aos esportes e jogos. Conforme Gallahue, 

Ozmun, Goodway (2013) a infância está dividida em período inicial dos 02 aos 

06 anos e final dos 06 aos 10 anos aproximadamente, a adolescência começa 

na biologia (início da puberdade) e termina na cultura (independência 

econômica) compreende a pré-puberdade ( 10 a 12 anos no sexo feminino e 11 

a 13 anos no sexo masculino); e pós-puberdade ( 12 a 18 anos no sexo 

feminino e 14 a 20 anos no sexo masculino.  

Garantir aos educandos o acesso a inúmeras possibilidades de 

movimentos corporais contribui para a melhoria das habilidades motoras e 

estimula à participação e o sucesso em várias atividades físicas, jogos e 

esportes. Diante disso: 

 

Quando as crianças passam por meados da infância e pela 
adolescência, a relação entre atividade física e competência nas 
habilidades motoras torna-se mais significativa e fica fortalecida. 
Níveis mais elevados de competência nas habilidades motoras 
oferecem maior repertório de movimentos e mais possibilidades de 
engajamento em várias atividades físicas, esportes e jogos. 
(GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013, p. 209). 
 
 



 Sendo assim, é importante realizar intervenções para contribuir com o 

aumento do repertório motor dos alunos, identificando através de avaliações as 

características e necessidades que apresentam. 

              Para Gallahue e Ozmun (2005) por meio da avaliação de vários 

aspectos do comportamento motor de um indivíduo é possível o professor 

adquirir esclarecimentos sobre estratégias instrutivas. 

Identificar o nível de desenvolvimento motor em que o aluno se 

encontra através de avaliações é fundamental para o professor estruturar as 

atividades referentes às suas necessidades. Realizar um programa de 

intervenção contendo exercícios e jogos variados torna-se possível para 

melhorar as habilidades motoras fundamentais, refinar e combinar as 

habilidades motoras fundamentais maduras ou proficientes relacionadas a 

determinado esporte. 

Segundo Gallahue, Ozmun e Goodway (2013) a literatura sobre 

intervenções nas habilidades motoras sugere que sejam realizadas num 

período entre 8 a 12 semanas, desse modo geram mudanças significativas no 

desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais.  

Diante desta afirmação, torna-se possível a melhora das habilidades 

motoras através da realização de um programa margeado por este período de 

tempo, dentro de uma modalidade esportiva. Desta forma: 

 

[...] uma variedade de abordagens instrucionais (centradas no 
professor e no estudante), aplicadas a uma série de populações (da 
idade pré-escolar à escolar), tem demonstrado de modo efetivo que o 
desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais das crianças 
melhora significativamente com instruções. As intervenções 
instrucionais devem ser aplicadas em, pelo menos, oito semanas de 
instrução e aproximadamente 90 minutos de instrução por habilidade. 
(GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013, p. 309). 
 
 

Partindo deste pressuposto, o objetivo geral deste trabalho foi verificar 

através da aplicação de um programa de iniciação ao handebol se houve o 

aperfeiçoamento das habilidades motoras fundamentais de movimento: 

arremesso, drible, recepção e corrida nos alunos que apresentaram atrasos e 

nas habilidades motoras especializadas no estágio de transição e aplicação do 

handebol.  

  



2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1  Educação Física Escolar 

 

A Educação Física Escolar exerce um papel fundamental no 

desenvolvimento motor dos alunos, especificamente nas habilidades motoras 

fundamentais de estabilidade, locomoção e manipulativas e a combinação 

destas e nas habilidades motoras especializadas que estão relacionadas a 

aplicação de um esporte, podendo ser introduzidas e trabalhadas através de 

instruções planejadas e orientadas de acordo com o nível de desenvolvimento 

em que o aluno se encontra. É importante ressaltar que:  

 
[...] instruções que forneçam aos aprendizes amplas oportunidades 
de prática, estímulo positivo e informações de boa qualidade, em um 
ambiente capaz de levar ao aprendizado das habilidades físicas e 
motoras importantes para a vida. Essas habilidades darão aos 
aprendizes “ferramentas” para participar e desfrutar de uma vida de 
atividades físicas que promovam a saúde. (GALLAHUE; OZMUN; 
GOODWAY, 2013, p. 333). 
 
 

As experiências motoras realizadas naturalmente pelas crianças no seu 

dia-a-dia são importantes, porém para atingir o estágio proficiente ou maduro 

das habilidades motoras fundamentais é preciso oportunidades para a prática, 

encorajamento e instrução em um ambiente que promova o aprendizado. 

Diante disso: 

 

O modelo conceitual desenvolvido por Stodden e colaboradores 
(2008) destacou a importância das Habilidades Motoras 
Fundamentais para o engajamento em atividades físicas por toda a 
vida. Nesse modelo, uma premissa subjacente é a falsa concepção 
de que a criança aprende as habilidades de movimento fundamental 
“naturalmente”, na realidade, isto não é verdade, muitas crianças não 
alcançam níveis proficientes nessas habilidades e não apresentam a 
competência motora necessária à aplicação dela em esportes e jogos 
ao longo da infância e adolescência. (GALLAHUE; OZMUN; 
GOODWAY, 2013, p. 208). 
 

Alunos que apresentam dificuldades no aprendizado motor terão 

dificuldades em participar das atividades esportivas propostas nas aulas de 

Educação Física, pois já possuem compreensão de suas competências 

motoras, tendo consciência de que não são boas comparadas com seus 

colegas, evitando a participar das aulas.  Logo: 



[...] a criança que tem uma competência motora limitada acredita que 
“não é muito boa em esportes” e, portanto, prefere atividades 
sedentárias em vez de atividade física. À medida que passam de 
meados da infância para a adolescência, cria-se uma divisão cada 
vez maior entre aquelas ativas e com competência motora, que 
evitam essa atividade. (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013, p. 
210). 
 
 

Diante deste quadro, é imprescindível o papel que a Educação Física 

Escolar exerce no desenvolvimento das habilidades motoras dos educandos. 

Sendo de fundamental importância o trabalho e o comprometimento do 

professor de Educação Física no Ensino Fundamental. 

Desta forma, ao se oferecer nas aulas uma ampla variedade de 

atividades e experiências motoras e considerando-se também as 

características e necessidades de cada aluno, possibilita-se o aumento do 

repertório motor, estimulando assim a participação nas atividades físicas 

posteriores. 

 

2.2   Desenvolvimento motor 

 

O desenvolvimento motor está extremamente ligado ao 

desenvolvimento psicomotor infantil. Para Pessoa (2003), o desenvolvimento 

psicomotor infantil abrange modificações fazendo com que haja interações no 

plano físico ou motor (capacidade para realizar movimentos), no plano 

intelectual (capacidade para pensar e raciocinar), no plano emocional 

(capacidade para sentir) e no plano social (capacidade para relacionar-se com 

os outros).  É importante ressaltar que: 

 
[...] a Educação Física junto com a Psicomotricidade no cotidiano 
escolar visam melhorar e oportunizar o sujeito ao movimento, 
conscientizando-o do seu próprio corpo, da consciência do esquema 
corporal, domínio do equilíbrio, construção e controle das 
coordenações global e parcial, organização das estruturas espaço-
temporais, melhoria das possibilidades de adaptação ao mundo 
externo, estruturação das percepções. Os benefícios serão notados 
ao longe da vida desse sujeito, pois será, seja na dança, na ginástica, 
nos jogos, nos esporte, na família ou na escola, um ser bem resolvido 
em suas questões internas, podendo a cada dia se libertar para as 
questões externa.  (ALVES; FÁTIMA, 2011, p.174) 
 

Conforme Gallahue e Ozmun (2005) o desenvolvimento motor 

compreende o nascimento e acompanha o ser humano até a morte. A contínua 



alteração do desenvolvimento motor no decorrer da vida está ligada com a 

interação entre as necessidades da tarefa (fatores físicos e mecânicos), a 

biologia do indivíduo  (hereditariedade, biologia, natureza e fatores intrínsecos) 

e as condições ambientais (experiência, aprendizado, criação e fatores 

intrínsecos).  

Neste sentido, o contexto onde os alunos estão inseridos, representa 

também grande influência no desenvolvimento motor adquirido por eles. 

Quanto mais estímulos e experiências externas eles possuírem, maiores 

auxílios terão para um bom desenvolvimento.  

 

O desenvolvimento motor é altamente específico. A noção antes 
aceita de uma capacidade motora geral foi refutada, para a alegria da 
maioria dos acadêmicos da área. Ter capacidade superior em uma 
área não garante capacidade similar em outras. O conceito antiquado 
de que as pessoas têm ou não têm capacidade em situações de 
movimento foi substituído pelo conceito de que cada um tem 
potencialidades específicas dentro de cada uma das muitas áreas de 
desempenho. (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013, p. 23).  

 

 
 De acordo com Paim (2003), para adquirir um estágio maduro das 

habilidades motoras fundamentais só será possível se a criança receber 

oportunidades diversificadas de movimento. Para Gallardo (2010) a maioria das 

crianças e dos adultos não se encontram em um estágio maduro de execução 

das habilidades motoras, dificultando a sua participação nas atividades 

culturais e esportivas.  

O objetivo dos professores com a Educação Física Escolar deve ser o 

de contribuir com o aumento do repertório motor dos educandos. Para isto é 

fundamental respeitar suas individualidades, relacionadas ao aspecto cognitivo, 

motor e social.  

 

2.3  Coordenação Motora 

 

   A criança é em primeira instância, um ser motor, ou seja, ela 

necessita dos gestos motores para se expressar verbalmente. Seus desejos e 

interesses são manifestados através da interação da manifestação verbal com 

movimentos do corpo que indiquem qual seu desejo de realizar. Logo, “o 

crescimento físico e o desenvolvimento da coordenação motora dominam a 



vida da criança pequena. É pelo movimento que ela traduz toda sua vida 

psíquica, ao menos até a fase da palavra.” (DELDIME; VERMEULEN, 1999, 

p.31). 

Para Eckert (1993) uma boa coordenação motora é entendida quando 

os indivíduos mostram sequência e a sincronização de seus atos são bem 

controlados enquanto realizam determinado movimento. Podemos afirmar que 

enquanto as habilidades motoras respondem pela qualidade da execução do 

movimento, a coordenação motora permite realizar movimentos sincronizados.  

Krahenbühl (2012) relata que a coordenação motora pode ser definida 

como a condução de ações precisas e integradas do sistema músculo 

esquelético, do sistema nervoso e do sistema sensorial, tendo como fim a 

produção de ações e movimentos precisos e equilibrados, adaptados a 

situação e com base em um sistema de regulação do movimento corporal. 

Podemos classificar a coordenação motora em dois tipos: coordenação 

motora grossa e coordenação motora fina. Para Louredo (2011) na 

coordenação motora grossa utilizamos grupos de músculos maiores onde 

desenvolve habilidades como chutar, correr, subir e descer escadas, pular e 

chutar. Essas atividades podem ser desenvolvidas através de uma série de 

exercícios, jogos e atividades esportivas. Se houver déficit nessas habilidades, 

a criança terá dificuldades em praticar atividades esportivas. A coordenação 

motora fina abrange pequenos músculos, como os das mãos e os dos pés, por 

meio de atividades como pintar, desenhar, manusear objetos pequenos. A 

criança realiza movimentos delicados e desenvolve habilidades que lhe serão 

úteis por toda a vida. 

 

2.4  Handebol e as habilidades Motoras 

 

A modalidade esportiva do handebol contempla as habilidades motoras 

fundamentais contidas nos movimentos manipulativos como passe, arremesso, 

drible e recepção, movimentos de locomoção como correr e saltar e 

movimentos de estabilidade como equilíbrio e esquivar-se. Diante disso: 

 

Sendo assim, podemos afirmar que jogar handebol envolve a 
combinação coordenada dessas três formas de movimento. 
Importante destacar que a combinação de movimentos ocorre em 



ambiente variável, onde as ações devem ser realizadas em relação 
aos parceiros de equipe e em oposição aos adversários. 
(ALBUQUERQUE, 2013, p. 23) 
 

Para Albuquerque (2013), no processo de iniciação desportiva, a 

preocupação não deve ser com a preparação física específica, devendo-se 

focar no desenvolvimento natural das habilidades e valências físicas, através 

de um treinamento bem aproveitado, planejado e divertido. Uma das 

capacidades motoras a serem mais enfatizadas é a coordenação motora.  

Através do handebol é possível trabalhar as habilidades motoras 

especializadas com a bola através dos seus fundamentos básicos como: 

passe, recepção, arremesso, progressão, drible e finta.  Nesse sentido é 

fundamental destacar: 

No caso do handebol, as habilidades com a bola estão relacionadas 
a: passar e receber a bola, driblar a bola, arremessar a bola 
(progressão em até três passos), fintar (progressão com mudança de 
direção ou giro em até três passos). (ALBUQUERQUE, 2013, p. 74) 
 
 

O handebol e seus fundamentos além de abranger as habilidades 

motoras fundamentais e especializadas desenvolvem valências físicas 

necessárias para o seu aprendizado. 

Para Albuquerque (2013) dos 9 a 12 anos aprimora-se a capacidade 

motora física da coordenação motora e a partir dos 13 a 14 anos iniciará a 

preparação física da técnica e tática. 

  Lima et. al., (2012) apud Melhem (2002) definem o handebol como 

prática esportiva relacionada a grandes ganhos de qualidade no que diz 

respeito a aptidão física. Podendo ser citadas a resistência, coordenação, 

força, velocidade, habilidade, vindo a ser respeitado por todos os gêneros 

porque desenvolve no indivíduo estes requisitos. 

Alguns estudos sobre a contribuição do handebol no desempenho das 

habilidades motoras e nas valências físicas realizadas por Krebs et. al., (2010) 

e Borges et. al., (2013), observaram que este esporte desenvolve a melhoria 

destas. 

 

2.5  A Produção Didático- Pedagógica: 

 



O método utilizado para o desenvolvimento da Produção Didático 

Pedagógica e a consequente concretização dos objetivos traçados foi  a 

proposta de iniciação ao handebol de Albuquerque (2013) que contempla cinco 

conteúdos fundamentais a serem desenvolvidos. 

 Sobre método de ensino Costa (2003), define que um método 

apropriado é o caminho mais rápido e seguro para alcançar os objetivos de 

qualquer esporte. 

Para Albuquerque (2013) a questão do método de ensino empregado 

repercute muito no desempenho e no interesse dos praticantes pela 

modalidade. Os conteúdos de jogo devem ser ensinados e treinados, aplicando 

metodologias em que o aluno assimile o jogo e não o pratique mecanicamente. 

Para o ensino da modalidade de qualquer esporte é necessário definir 

quais os métodos que serão trabalhados, de acordo com os seus objetivos. O 

método de ensino baseado em Albuquerque (2013) foi definido para ser 

desenvolvido  por ser uma proposta de iniciação esportiva atendendo assim as 

características do público alvo a ser trabalhado (6° ano), ser de fácil aplicação 

e compatível com a realidade escolar. 

Para a iniciação do handebol com ênfase nas habilidades motoras 

fundamentais e especializadas e aprimoramento da coordenação motora foram  

utilizados os cinco conteúdos fundamentais sugeridos por Albuquerque (2013):  

 

1- jogos de tomada de decisão; 
2-a capacidade motora: coordenação motora; 
3-as habilidades motoras com a bola; 
4-os jogos reduzidos; 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3, 4x3, 4x4; 
5-o mini-handebol: 5x5 
Os conteúdos 1, 2 e 3 apoiam-se na rica proposta de iniciação 
esportiva contida na obra Escola da bola: um ABC para iniciantes nos 
jogos esportivos, de Kroger e Roth (2002). (ALBUQUERQUE, 2013 p. 
37) 

 

Ainda de acordo com este autor, na categoria mirim 11 e 12 anos é 

fundamental trabalhar a base sob o aspecto motricidade (coordenação motora 

e pré-técnica), descobrir as regras e o funcionamento básico do jogo a partir de 

jogos tático-técnicos (jogos de tomada de decisão) e do mini-handebol somente 

por volta dos 13-14 anos iniciar o desenvolvimento das habilidades técnicas. 

Em nosso estudo, num primeiro momento foram realizados pré- testes 

motores das habilidades fundamentais de manipulação do arremessar, quicar e 



receber a bola, e de locomoção a corrida, conforme protocolo de análise dos 

padrões fundamentais propostos por Gallahue e Ozmun (2005), classificando-

as nos estágios inicial, elementar e maduro ou proficiente. Estes testes foram 

escolhidos por avaliarem as habilidades motoras fundamentais,  são rápidos, 

válidos e confiáveis. 

Estas três habilidades de manipulação e uma de locomoção foram 

definidas por constituírem os movimentos realizados nos fundamentos básicos 

do handebol. A intenção de realizar o pré-teste foi o de avaliar qual o estágio 

em que o aluno se encontrava com o objetivo de verificar se a intervenção 

aplicada  contribuiu para a evolução do estágio das habilidades avaliadas. 

Os instrumentos utilizados para a realização dos testes foram câmera 

filmadora Digital Sony HDR-CX240 para registro dos movimentos, fita métrica 

de dois metros dividida em centímetros, apito, bolas de handebol Kagiva K1 

Pró Mirim, bolas de borracha, cones e quadra de esportes da escola. Para a 

coleta de dados foi utilizada uma ficha de avaliação com nome, idade, sexo. 

 Cada um dos movimentos foi realizado por cinco vezes, sendo 

filmados na posição frontal, lateral e posterior para que a análise pudesse ser 

realizada. Após a coleta, os dados foram analisados de forma quantitativa. A 

quantificação dos resultados foram  executados sob a forma de símbolos 

matemáticos. No tratamento dos dados foram adotados procedimentos 

estatísticos com as medidas de tendência central (média, desvio padrão, 

variância), para isso, iremos utilizar o programa SPSS.  

Num segundo momento foi aplicado um programa de iniciação do 

handebol compreendendo os cinco conteúdos fundamentais: jogos de tomada 

de decisão, a capacidade motora: coordenação motora, as habilidades motoras 

com a bola, os jogos reduzidos e o mini-handebol com a finalidade de combinar 

e refinar as habilidades do movimento fundamental manipulativo (arremessar, 

quicar, passar e receber), locomoção (correr, saltar) e estabilidade (girar, 

esquivar) nos fundamentos básicos e no jogo do handebol na fase 

especializada de transição e aplicação, melhorando a proficiência das 

habilidades motoras. 

Num terceiro momento foram reaplicados testes motores das 

habilidades fundamentais de locomoção (arremessar, quicar e receber a bola) 



e locomoção (correr) para comparar se houve a evolução para a fase do 

estágio maduro ou proficiente.  

 

2.6  GTR – Grupo de Trabalho em Rede: 

 

No processo de desenvolvimento do material didático, a atuação como 

professor/tutor do GTR – grupo de trabalho em rede constituiu uma das 

atividades da turma PDE 2014 e caracterizou-se pela interação a distância 

entre o professor que participou do Programa de Desenvolvimento Educacional 

e os professores da rede pública estadual. 

 Este processo teve por finalidade permitir que o professor da rede 

contribuísse para as elaborações do professor PDE, de modo a redimensionar 

tanto o quadro teórico-metodológico adotado quanto as ações previstas 

inicialmente, de maneira que o trabalho de pesquisa se sustente na prática 

pedagógica. 

A estrutura do GTR foi composta por três módulos: O módulo 1 teve 

como objetivo realizar o aprofundamento teórico sobre o tema de pesquisa 

adotado pelo professor PDE. Neste módulo os professores realizaram 

contribuições importantes a respeito do referencial teórico do projeto, 

realizando indicações de artigos científicos complementando o nosso trabalho, 

sugerindo, discutindo, e interagindo com os colegas sobre a pesquisa adotada  

e sua relevância por meio dos materiais complementares disponibilizados por 

nós para estudo e outras  fontes de pesquisas utilizadas.  

No módulo 2 se configurou uma etapa muito importante, pois foi 

socializado o Projeto de Intervenção Pedagógica na escola, a Produção 

Didática, refletindo sobre os mesmos. Os professores apontaram questões 

importantes sobre as razões e o motivo que sustentaram a justificativa e a 

problemática do projeto, contribuindo nas reflexões em torno da realidade 

escolar que alicerçou esta pesquisa. Conforme comentários de alguns colegas 

citados abaixo, fica evidente as dificuldades motoras que os alunos apresentam 

no 6° ano e a necessidade de oferecer nas aulas uma ampla variedade de 

atividades e experiências motoras, possibilitando o aumento do repertório 

motor. 



“Quando recebemos alunos nos anos finais do ensino fundamental, 

percebemos que boa parte destes alunos apresenta dificuldades de realizar com 

sucesso as atividades físicas e pré desportivas propostas, devido as deficiências 

apresentadas no desempenho motor, tais dificuldades, portanto devem ser 

consideradas quando no planejamento, o professor precisa pensar em alternativas 

para tentar amenizar a situação, buscando garantir que o aluno participe das aulas e 

não se exclua por falta de habilidade” M.S.S. 

“Professora Joelise, após analisar seu projeto de intervenção e com base 

também em minha experiência pessoal no trabalho com 6ºs anos, cabe ressaltar a 

grande importância da Educação Física ministrada por um profissional da área nos 

anos iniciais do ensino fundamental. É gritante a diferença de crianças que tiveram 

acesso a um trabalho psicomotor e outras que apenas exploraram instintivamente 

seus movimentos naturais sem nenhum direcionamento”. M.L.K. 

“Durante as minhas aulas observo alunos de 6ª anos com diversas 

dificuldades,  tantos de habilidades quanto  nas qualidades físicas. Diante deste 

cenário percebo  que o nosso trabalho deva levar este aluno a refletir sobre as suas 

possibilidades corporais ,fazendo-o percebê-las e acreditando nas suas possibilidades. 

Desenvolver ( estimular) as áreas da psicomotricidade (cognitiva, afetiva e sócio 

emocional), como requisito  para a motricidade”. J.A. 

No módulo 3,  última etapa do GTR, discutiu-se sobre as ações de 

implementação do projeto de intervenção pedagógica na escola e a utilização 

da produção didático-pedagógica, evidenciando limites e possibilidades. Houve 

concordância sobre as possibilidades de aplicação dos testes motores e a 

viabilidade de se trabalhar as atividades propostas na produção didática, bem 

como do uso do material e metodologia no trabalho individual na escola 

pública, de acordo com suas realidades, conforme descritos abaixo: 

“Bem sabemos que nossos alunos estão cada vez mais sedentários, preferem 

jogar play, tablets internet, mexer no celular entre outro....Por isto que é importante 

começar na infância corretamente a ensinar estas habilidades motoras, aí se insere o 

gosto e o prazer pelo tal esporte. Porém cabe a nós profissionais da Educação Física, 

tomar de inciativa estes testes de habilidades motoras identificar neles,em que nível 

estão, e só assim tomarmos a iniciativa de começar nosso projeto de intervenção 

pedagógica dentro da realidade escolar. E este seu projeto de intervenção pedagógica 

em rendimento escolar na minha escola é de suma relevância”. T.L.A.G. 

“Os enfrentamentos que se apresentam no nosso cotidiano acredito que 

sejam bastante similares, embora de diferentes escolas, geralmente as dificuldades 



recorrentes relacionam-se a falta de materiais pedagógicos, a indisciplina, a 

disparidades de idade entre alunos de uma mesma série e especificamente 

relacionando ao tema do projeto a questão das deficiências nas habildades motoras 

que resultam na falta de interesse e recusa em participar das aulas, deste modo 

acredito que a proposta de trabalho apresentada no projeto de intervencão pode 

contribuir muito para sanar as dificuldades encontradas, pois a partir das estruturas ali 

apresentadas torna-se possível enriquecer o planejamento, reestruturando melhor as 

aulas de maneira a atenuar as dificuldades apresentadas pelos alunos.” M.S.S. 

 “Seu trabalho contribuirá e muito para a organização de um trabalho inicial 

com estes alunos, pois apresenta uma proposta adequada e eficiente para melhorar o 

desenvolvimento nesta fase. As atividades propostas se enquadram perfeitamente na 

faixa etária trabalhada e servirão para o trabalho com outras modalidades também. Os 

pré-testes motores de habilidades fundamentais servirão para avaliar como chegam 

para nós estes alunos, avaliando nesta fase inicial e conseguindo detectar as 

dificuldades será mais fácil para elaborar um plano de trabalho condizente com a 

realidade”. V.R.A.C. 

 

2.7. Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola: 

 

A Intervenção ocorreu no período de contra-turno no 1° semestre de 

2015, na quadra de esportes do Colégio Estadual Wolff Klabin, totalizando 64 

horas, num total de 32 horas para a construção do material e 32 horas para as 

atividades a serem realizadas com a turma. As atividades realizadas no  

período de 32 horas, foram  organizadas de acordo com o calendário escolar, 

num período aproximado de quatro meses. 

Os alunos matriculados no 6° Ano A e 6° Ano B foram selecionados 

para a participação da implementação do projeto, de acordo com o interesse e 

disponibilidade em frequentar as aulas no contra-turno, com exceção dos 

alunos reprovados por estarem fora da faixa etária correspondente para o 

desenvolvimento do estudo, totalizando 18 alunos, sendo 13 meninas e 5 

meninos com idades entre 11 e 12 anos. A maioria dos alunos do sexo 

masculino não demonstraram interesse em participar, disseram que só iriam se 

o esporte fosse o Futsal. Foi entregue para os pais uma autorização por escrito 

(Termo de Livre Consentimento), por meio do Programa PDE, para a 

participação das aulas práticas e das filmagens dos testes. Foram realizados 8 



encontros de 4 horas nas terças feiras das 8h às 12h, na quadra do colégio  

totalizando 32 horas com início no mês de março e término no mês de julho de 

2015. 

Os alunos selecionados não conheciam o esporte handebol, nunca 

haviam praticado do 1° ao 5° ano. Participaram dos pré-testes motores 

conforme o protocolo de análise dos padrões fundamentais propostos por 

Gallahue e Ozmun (2005), 14 meninas e 4 meninos, cada um dos movimentos  

foram realizados por cinco vezes, na posição frontal e lateral, os  vídeos foram 

analisados e de acordo com o resultado dos pré-testes motores, nenhum aluno 

foi classificado no estágio maduro ou proficiente das habilidades motoras 

fundamentais. Sendo necessário todos os alunos refazerem no final da 

implementação os testes para comparar a evolução para a fase do estágio 

elementar, maduro ou proficiente. 

No início da implementação, os alunos de um modo geral demostravam 

várias dificuldades em realizar os exercícios propostos, nos exercícios de 

coordenação motora não realizavam de forma coordenada os movimentos, não 

executavam com rapidez os exercícios, apresentando dificuldades na 

lateralidade, na corrida não alternavam braços e pernas. Nas habilidades 

motoras com a bola executavam o arremesso a partir do cotovelo, com os pés 

parados, na recepção recebiam a bola com a ajuda dos braços, deixando a 

bola cair, no drible a bola tocava no pé, dando tapas na bola, não conseguiam 

empunhar a bola, derrubando-a no chão, não tinham percepção de espaço se 

aglomerando uns com os outros. 

 A partir das dificuldades apresentadas pelos alunos na realização das 

atividades, os exercícios foram selecionados da seguinte forma: no início com 

exercícios de coordenação motora, corrida, habilidades motoras de passar, 

receber, driblar, fintar e arremessar a bola,  jogos de tomada de decisão, jogos 

em equipe e jogos reduzidos, terminando cada encontro com o mini- handebol.  

 Os alunos participavam das atividades demostrando muito interesse, 

os diferentes materiais trabalhados como cordas, bastão, arcos, bolas, cones, 

chamavam bastante atenção, pois segundo relato deles nunca haviam 

manuseado tais materiais.  

A partir do terceiro encontro pode-se observar a evolução dos alunos, 

onde apresentavam menos dificuldades em realizar os exercícios, executando 



de forma mais rápida e coordenada os movimentos, na corrida alternavam os 

movimentos dos braços e pernas realizando passadas mais longas, o 

arremesso não estava sendo feito a partir do cotovelo, havendo a 

movimentação das pernas, a recepção já estava sendo realizada com as mãos 

a frente do corpo, a bola caía bem menos, o drible melhorou muito, a bola 

tocando menos os pés, sem dar tapas na bola, se organizavam sem 

aglomeração nas atividades e jogos. 

Durante a implementação, alunos comentaram a sua evolução a 

respeito das dificuldades demonstradas, tais como: 

 “ Nossa professora, antes não conseguia quicar a bola , agora passo 

até entre os cones” B.M.L. 

  “Professora, consegui receber a bola sem derrubar”, S.O.S. 

 “ Estou arremessando a bola com uma mão sem ajudar com a outra”. 

R.L.S. 

A partir do quarto encontro, os alunos foram evoluindo, o grupo 

mostrava muito interesse pelas atividades propostas, interagindo e contribuindo 

com os colegas. Dos dezoito alunos, uma aluna foi transferida de escola e dois 

desistiram, permanecendo até o final da implementação 15 alunos com um 

total de 11,66% de faltas ao término de todos os encontros.  

No final da implementação foram reaplicados os testes motores 

participando 12 meninas e 3 meninos, dos quais foi constatado a evolução para 

o estágio elementar e maduro ou proficiente das habilidades avaliadas, 

conforme resultado no item 4. 

Na implementação ocorreram-se várias facilidades como:  a amostra foi 

homogênea. Com relação a idade cronológica das crianças que participaram 

da pesquisa, todas estavam na mesma faixa etária, eram oriundas de escolas 

municipais e nenhuma foi avaliada no pré-teste no estágio maduro das 

habilidades avaliadas, apresentando as mesmas características de 

desenvolvimento (inicial ou elementar). 

 A escola disponibilizou todos os materiais necessários para a 

implementação como câmera para a filmagem dos testes, bolas de handebol, 

bolas de borracha, arcos, cones, corda, bancos sueco, assim como um local 

apropriado, exclusivo e disponível para a aplicação do projeto ( quadra de 

esportes). 



 Os alunos não faltavam aos encontros, sendo um aluno transferido e 

duas desistências.  

Como dificuldades  enfrentadas podemos citar a falta de interesse dos 

alunos do sexo masculino em participar do projeto por ser o esporte handebol e 

não o futsal e a paralisação (greve) dos professores. Mesmo a paralisação não 

trazendo prejuízos à implementação, no que se refere a aplicação das 

atividades, houve necessidade de alteração nas datas do cronograma previsto 

inicialmente.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

Participaram deste estudo um total de quinze alunos, sendo 

quantificados no Pré e Pós testes de acordo com o estágio de desenvolvimento 

para cada fundamento realizado, conforme descrito abaixo:  

 

Tabela 1: Sexo, Faixa Etária e Desvio Padrão 

 

Sexo Quantidade �̅� Idade (anos) ± dp Idade 

Masculino 03 11,7 0,5 

Feminino 12 11,7 0,5 

TOTAL 15   

Fonte: Da Autora 
 

Gráfico  1: Resultado dos Pré e Pós Testes para o Fundamento Arremesso 

 
Fonte: Da Autora 
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Conforme o gráfico 1, no fundamento arremesso, na realização do pré-

teste 53,33% foram classificados no estágio inicial e 46,67% no estágio 

elementar, sendo que nenhum aluno classificou-se no estágio maduro. Na 

realização do pós teste, 50% dos que se encontravam no estágio inicial  

evoluíram para o estágio elementar e os outros 50% evoluíram diretamente 

para o estágio maduro. Dos que se encontravam no estágio elementar 100% 

evoluíram para o estágio maduro. É importante ressaltar que comparando-se 

com o total da amostra 26,66% dos que se encontravam no estágio inicial 

evoluíram diretamente para o estágio maduro. Constatando-se assim  que 

todos os alunos avaliados no pré-teste  evoluíram de estágio, resultando assim,  

do total de alunos no pós teste  26,66% foram classificados no estágio 

elementar e 73,34% no estágio maduro. 

 

Gráfico 2: Resultado dos Pré e Pós Testes para o Fundamento Drible 

 
Fonte: Da Autora 

 

Conforme o gráfico 2, no fundamento drible, na realização do pré-teste 

46,66% foram classificados no estágio inicial e 53,34% no estágio elementar, 

sendo que nenhum aluno classificou-se no estágio maduro. Na realização do 

pós teste, 42,85%  dos alunos que se encontravam no estágio inicial evoluíram 

para o estágio elementar e 57,15% evoluíram diretamente para o estágio 

maduro. Dos que se encontravam no estágio elementar 100% evoluíram para o 

estágio maduro. É importante ressaltar que comparando-se com o total da 

amostra 26,7% dos que se encontravam no estágio inicial evoluíram 

diretamente para o estágio maduro. Constatando-se assim  que todos os 

in
ic

ia
l 

el
em

en
ta

r el
em

en
ta

r m
ad

u
ro

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

n
ú

m
er

o
 d

e 
al

u
n

o
s 

Fundamentos Drible  

pré testes pós teste



alunos avaliados no pré-teste  evoluíram de estágio, resultando assim,  do total 

de alunos no pós teste  20% foram classificados no estágio elementar e 80% 

no estágio maduro. 

 

Gráfico 3: Resultado dos Pré e Pós Testes para o Fundamento Recepção 

 
 

 
Fonte: Da Autora 

 
 
 

Conforme o gráfico 3, no fundamento recepção, na realização do pré-

teste 73,33% foram classificados no estágio inicial e 26,67% no estágio 

elementar, sendo que nenhum aluno classificou-se no estágio maduro. Na 

realização do pós teste, 6,66%  dos alunos que se encontravam no estágio 

inicial evoluíram para o estágio elementar e 93,34% evoluíram diretamente 

para o estágio maduro. Dos que se encontravam no estágio elementar 100% 

evoluíram para o estágio maduro. É importante ressaltar que comparando-se 

com o total da amostra 66,67% dos que se encontravam no estágio inicial 

evoluíram diretamente para o estágio maduro. Constatando-se assim  que 

todos os alunos avaliados no pré-teste  evoluíram de estágio, resultando assim,  

do total de alunos no pós teste  20% foram classificados no estágio elementar e 

80% no estágio maduro. 
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Gráfico 4: Resultado dos Pré e Pós Testes para o Fundamento Corrida 

Fonte: Da Autora 

 

Conforme o gráfico 4, no fundamento corrida, na realização do pré-

teste 53,33% foram classificados no estágio inicial e 46,67% no estágio 

elementar, sendo que nenhum aluno classificou-se no estágio maduro. Na 

realização do pós teste, 62,5%  dos alunos que se encontravam no estágio 

inicial evoluíram para o estágio elementar e 37,5% evoluíram diretamente para 

o estágio maduro. Dos que se encontravam no estágio elementar 100% 

evoluíram para o estágio maduro. É importante ressaltar que comparando-se 

com o total da amostra 20% dos que se encontravam no estágio inicial 

evoluíram diretamente para o estágio maduro. Constatando-se assim  que 

todos os alunos avaliados no pré-teste  evoluíram de estágio, resultando assim,  

do total de alunos no pós teste  33,33% foram classificados no estágio 

elementar e 66,67% no estágio maduro. 

De acordo com os resultados apresentados nos gráficos, no pré teste 

das habilidades motoras fundamentais de movimento nenhum aluno foi 

classificado no estágio maduro ou proficiente, sendo assim  todos participaram 

do pós-teste para comparar a evolução para o estágio elementar, maduro ou 

proficiente dos fundamentos avaliados. 

Com relação aos alunos classificados no estágio inicial e evoluíram 

diretamente para o maduro, é importante destacar que nos fundamentos 

arremesso, drible e corrida oscilaram entre 20 a 26% do total da amostra, 

somente na recepção o percentual subiu para 66%, tendo como possível 
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justificativa o fato deste ser um fundamento de fácil execução, onde os alunos 

apresentaram mais facilidades na sua realização comparando com os outros 

fundamentos.  

Um dado interessante a ser apontado é que do total da amostra 

26,66% foram classificados no estágio inicial em todos os fundamentos 

avaliados, sendo que 6,66 % destes evoluíram diretamente para o estágio 

maduro em todos os fundamentos.  

Uma possível explicação para este resultado reside na dependência de 

fatores hereditários e ambientais vivenciados anteriormente por este grupo e 

por não progredirem de forma igual no desenvolvimento das habilidades 

motoras fundamentais. 

Para Gallahue, Ozmun e Goodway (2013),  os fatores hereditários são 

responsáveis pela individualidade e pela similaridade em muitos aspectos, 

como a tendência do desenvolvimento humano de ocorrer de modo ordenado e 

previsível, cada pessoa é singular e possui o seu próprio cronograma de 

desenvolvimento. Os fatores ambientais consistem em oferecer às crianças 

modos de explorar  ambientes para atividades físicas, engajamento em 

atividade e programas motores baseados em instruções, condição 

socioeconômica e  influência dos pais e irmãos.  

Astun e Fogagnoli (2013), concluíram num estudo por meio dos testes 

de habilidades motoras ( locomotoras, estabilizadoras e manipulativas) de 

Gallahue e Ozmun (2005),  tendo como amostra 42 alunos com faixa etária de 

6 a 8 anos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Monteiro Lobato, no 

município de Terra Boa, Paraná, classificando-os em inicial, elementar e 

maduro que o desenvolvimento motor dos alunos não está dentro do padrão 

motor para a idade sugerida pela bibliografia, pois a maioria encontrou-se no 

estágio elementar. 

Teixeira (2012), analisou o desempenho motor de escolares entre 7 a 

10 anos de idade da rede pública municipal da cidade de Araguaína, Tocantins, 

analisando as habilidades motoras fundamentais do chute, arremesso por cima 

e salto horizontal utilizando o protocolo de Gallahue (1994), verificou que os 

movimentos investigados se encontram em um estágio maturacional abaixo do 

recomendado para a faixa etária, que os níveis maturacionais aumentam com o 

passar da idade. 



O resultado dos estudos realizados por Astun e Fognanoli (2013) e 

Teixeira (2012), concluíram que a amostra avaliada encontrava-se com o 

desenvolvimento motor abaixo da idade. 

Em relação às informações colhidas neste estudo, assemelha-se aos 

trabalhos de Astun e Fognanoli (2013) e Teixeira (2012), pela idade (11-12 

anos) os alunos avaliados deveriam estar no estágio maduro das habilidades 

avaliadas, porém nenhum aluno se encontrou neste estágio. 

Após a intervenção realizada, todos os alunos evoluíram de nível, 

constatando-se a importância da vivência de uma ampla variedade de 

atividades e experiências motoras no desenvolvimento das habilidades motoras 

dos educandos. 

Krebs et. al., (2010) através de um estudo sobre o papel da prática do 

handebol no desempenho das habilidades amplas de escolares com 10 anos 

de idade, verificou que os escolares que praticavam o handebol em sua grande 

maioria apresentaram desempenho satisfatório dos movimentos de locomoção 

e controle de objetos, facilitando a utilização desses movimentos de maneira 

combinada para a prática dos movimentos mais específicos da modalidade. 

No estudo de Krebs et. Al., (2010) os escolares que praticavam o 

handebol apresentaram um desempenho satisfatório dos movimentos de 

locomoção e controle de objetos, justificando que a prática deste esporte de 

forma direcionada, assim como foi desenvolvido por meio do programa 

aplicado promove a melhoria no desempenho das habilidades motoras. 

Desta forma, confirma-se a influência positiva de um programa de 

iniciação ao handebol no desenvolvimento das habilidades motoras 

fundamentais e especializadas, exercendo o aumento do repertório motor dos 

alunos, portanto com base nestes resultados podemos concluir a importância 

deste esporte no contexto escolar. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Concluímos que este trabalho atingiu seu objetivo geral, que foi 

verificar a influência de um programa de iniciação ao handebol no 

aprimoramento das  habilidades motoras e especializadas em crianças do 6º 

ano do ensino fundamental.   



Por meio do resultado deste estudo pode-se constatar o aumento do 

repertório motor dos alunos, considerado imprescindível para a participação 

das atividades físicas e desportivas. 

 Comprovou-se por meio dos pré e pós testes motores das habilidades 

motoras fundamentais do arremesso, drible, recepção e corrida nos alunos 

selecionados para a pesquisa a evolução dos estágios avaliados para o nível 

elementar ou maduro. 

  A aplicação de um programa de iniciação ao handebol 

compreendendo os cinco conteúdos fundamentais: jogos de tomada de 

decisão, coordenação motora, habilidades motoras com a bola, jogos reduzidos 

e mini-handebol exerceu uma influência positiva no aprimoramento destas 

habilidades,  no desenvolvimento da coordenação motora, nos aspectos sociais 

e cognitivos, além da cooperação e socialização. 

Nesse sentido, fica evidente a importância de se oferecer nas aulas 

uma ampla variedade de atividades e experiências motoras, considerando 

também as características e necessidades de cada aluno. 

   É imprescindível que os educadores propiciem ao aluno durante a 

fase escolar diversas vivências através de um programa contendo jogos, 

esportes e atividades diversificadas. Possibilitando assim melhorar, ampliar o 

vocabulário motor bem como conhecer várias possibilidades de exercícios 

voltados a modalidade que está sendo trabalhada.   

Finalmente,  por meio do handebol é possível através de atividades 

planejadas e elaboradas, contribuir para o desenvolvimento das habilidades 

motoras fundamentais e especializadas, que são de extrema importância para 

a participação em qualquer modalidade esportiva, colaborando desta forma 

para evitar atrasos no desenvolvimento motor.  

Espera-se que este trabalho, estimule outros profissionais da Educação 

Física escolar a continuarem suas pesquisas, para um aprimoramento cada 

vez maior de sua intervenção profissional. 
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ANEXO 1: Resultado da Análise do Desenvolvimento das Habilidades 

Motoras Fundamentais: 

 

 ALUNO “1” 

Testes  Arremesso Drible Recepção Corrida 

Pré- Teste Elementar Elementar Inicial Inicial 

Pós-Teste Maduro Maduro Maduro Elementar 

 

ALUNO “2” 

Testes  Arremesso Drible Recepção Corrida 

Pré- Teste Inicial Elementar Inicial Inicial 

Pós-Teste Maduro Maduro  Maduro Elementar 

 

ALUNO “3” 

Testes  Arremesso Drible Recepção Corrida 

Pré- Teste Elementar Elementar Inicial Inicial 

Pós-Teste Maduro Maduro Maduro Maduro 

 

ALUNO “4” 

Testes  Arremesso Drible Recepção Corrida 

Pré- Teste Elementar Inicial Inicial Elementar 

Pós-Teste Maduro Maduro Maduro Maduro 

 

ALUNO “5” 

Testes  Arremesso Drible Recepção Corrida 

Pré- Teste Inicial Inicial Inicial Inicial 

Pós-Teste Elementar Elementar Maduro Elementar 

 

ALUNO “6” 

Testes  Arremesso Drible Recepção Corrida 

Pré- Teste Inicial Inicial Inicial Inicial 

Pós-Teste Elementar Elementar Maduro Elementar 

 

ALUNO “7” 

Testes  Arremesso Drible Recepção Corrida 

Pré- Teste Inicial Inicial Inicial Inicial 

Pós-Teste Maduro Maduro Maduro Maduro 

 

 



 

ALUNO “8” 

Testes  Arremesso Drible Recepção Corrida 

Pré- Teste Inicial Inicial Inicial Elementar 

Pós-Teste Elementar Maduro Maduro Maduro 

 

ALUNO “9” 

Testes  Arremesso Drible Recepção Corrida 

Pré- Teste Inicial Elementar Elementar Elementar 

Pós-Teste Maduro Maduro Maduro Maduro 

 

ALUNO “10” 

Testes  Arremesso Drible Recepção Corrida 

Pré- Teste Elementar Elementar Inicial Elementar 

Pós-Teste Maduro Maduro Maduro Maduro 

 

ALUNO “11” 

Testes  Arremesso Drible Recepção Corrida 

Pré- Teste Elementar Elementar Elementar Elementar 

Pós-Teste Maduro Maduro Maduro Maduro 

  

ALUNO “12” 

Testes  Arremesso Drible Recepção Corrida 

Pré- Teste Elementar Elementar Elementar Elementar 

Pós-Teste Maduro  Maduro Maduro Maduro 

 

ALUNO “13” 

Testes  Arremesso Drible Recepção Corrida 

Pré- Teste Inicial Inicial Inicial Inicial 

Pós-Teste Elementar Elementar Maduro Elementar 

 

ALUNO “14” 

Testes  Arremesso Drible Recepção Corrida 

Pré- Teste Inicial Inicial Inicial Inicial 

Pós-Teste Maduro Maduro Maduro Maduro 

 

Aluno “15” 

Testes  Arremesso Drible Recepção Corrida 

Pré- Teste Elementar Elementar Elementar Elementar 

Pós-Teste Maduro Maduro Elementar Maduro 

 



Aluno “16”  Desistente 

Testes  Arremesso Drible Recepção Corrida 

Pré- Teste Inicial Elementar Elementar Inicial 

Pós-Teste X X X X 

 

Aluno “17” Desistente 

Testes  Arremesso Drible Recepção Corrida 

Pré- Teste Inicial Inicial Inicial Inicial 

Pós-Teste X X X X 

 

Aluno “18”  Desistente 

Testes  Arremesso Drible Recepção Corrida 

Pré- Teste Elementar Elementar Elementar Elementar 

Pós-Teste X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2:   TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE  E  ESCLARECIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE  E   ESCLARECIDO – MENOR DE 

IDADE 

Caro Responsável/Representante Legal: 

 Gostaríamos de obter o seu consentimento para o menor 

_______________________________________________________, participar 

como voluntário da pesquisa intitutada “ Influência de um Programa de 

Iniciação ao Handebol no Aprimoramento das Habilidades Motoras 

Fundamentais e Especializadas em Crianças do 6° Ano de Ensino 

Fundamental”, que se refere a um Programa de Desenvolvimento da 

Educação, da Secretaria do Estado de Educação (SEED/PR). 

O objetivo deste estudo é  verificar através da aplicação de um programa de 

iniciação ao handebol se houve o aperfeiçoamento das habilidades motoras 

fundamentais de movimento: arremesso, drible, recepção e corrida nos alunos 

que apresentaram atrasos. Os resultados contribuirão para identificar o nível de 

desenvolvimento motor em que o aluno se encontra para realizar as 

intervenções necessárias com o objetivo de melhorar o repertório motor do 

aluno. 

 A forma de participação consiste na realização de  pré e pós testes 

motores das habilidades fundamentais de manipulação do arremessar, quicar 

e receber a bola, e de locomoção a corrida, conforme protocolo de análise 

dos padrões fundamentais propostos por Gallahue e Ozmun (2005), 

classificando-as nos estágios inicial, elementar e maduro ou proficiente por 

meio de filmagens a serem realizadas com a filmadora Digital Sony HDR-

CX240. Cada um dos movimentos serão realizados por cinco vezes, sendo 

filmados na posição frontal, lateral e posterior para que a análise possa ser 

realizada. 

 O nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa o que garante 

o anonimato e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar 

os voluntários. 



 Não será cobrado nada, não haverá gastos e não estão previstos 

ressarcimentos ou indenizações. 

          Os dados coletados serão utilizados em trabalhos acadêmicos. 

 Não será efetuado nenhum procedimento que lhe traga qualquer 

desconforto ou risco a sua vida. 

Gostaria de deixar claro que a participação é voluntária e que poderá deixar de 

participar ou retirar o consentimento, ou ainda descontinuar a participação se 

assim o preferir, sem penalização alguma ou sem prejuízo de qualquer 

natureza. 

 Desde já, agradeço a atenção e a da participação, colocando-me à 

disposição para maiores informações. 

 Você ficará com uma cópia deste Termo e em caso de dúvida(s) e 

outros esclarecimentos sobre esta pesquisa você poderá entrar em contato 

com a Professora de Educação Física, Joelise Elvira Weiss ou no Colégio 

Estadual Wolff Klabin. 

  Eu,_______________________________________________ 

(nome do responsável ou representante legal), portador do RG 

nº:__________________________, confirmo que a Professora Joelise Elvira 

Weiss, através deste documento explicou-me os objetivos desta pesquisa, bem 

como, a forma de  participação do menor 

_______________________________________________ . Eu li e compreendi 

este Termo de Consentimento, portanto, eu concordo em dar meu 

consentimento para o menor participar como voluntário desta pesquisa. 

 

Local e Data. 

 

_______________________________________ 

(Assinatura responsável ou representante legal) 

 Eu, Joelise Elvira Weiss, obtive de forma apropriada e voluntária o 

Consentimento Livre e Esclarecido do sujeito da pesquisa ou representante 

legal para a participação na mesma. 

 

_____________________________________________ 

JOELISE ELVIRA WEISS 


