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RESUMO. Neste  estudo investigativo buscou-se traçar o perfil  do comportamento 

motor de crianças com idade regular para a 5ª série do ensino fundamental (10 e 11 

anos). Através de uma escala de desenvolvimento motor, a qual compreende um 

conjunto de testes sobre os seguintes elementos da motricidade: motricidade fina e 

global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial, organização temporal e 

lateralidade,  que  permitem  avaliar  o  nível  de  desenvolvimento  motor  em  que  a 

criança  se  encontra,  comparando  à  sua  idade  cronológica.  Participaram  desta 

investigação  19  crianças,  sendo  12  do  sexo  masculino  e  7  do  sexo  feminino. 

Obteve-se como resultado a classificação dos alunos na escala normal médio de 

desenvolvimento motor.
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ABSTRACT: In this investigative study we sought to trace the motor behavior profile 

of children on the fifth grade class in regular age from the Elementary school (10 and 

11 years old). Through a motor development scale, which comprehends a set of tests 

about the following aspects of the motivity:  fine and motor performance, balance, 

bodily scheme, spatial organization, temporal organization and sidedness, that allows 

to  evaluate  the  motor  development  level  that  the  child  is,  comparing  it  to  its 

chronological age. 19 children participed of this investigation, 12 of the masculine sex 

and 7 of the feminine sex. We obtained as a result the classification of the students in 

a normal medium scale of motor development. 
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INTRODUÇÃO

O movimento  é  o  objeto  de  estudo  e  aplicação da  Educação Física,  e  é 

inegável a sua contribuição ao desenvolvimento global do ser humano, desde que 

estes trabalhos sejam adequados. Movimentos são de grande importância biológica, 

psicológica,  social,  cultural  e  evolutiva,  pois  é  através de movimentos que o ser 

humano interage com o meio ambiente (TANI, et al., 1988).

Na atualidade, o estudo do desenvolvimento motor tem sido alvo de interesse 

para um grande número de profissionais de diversas áreas, pois estes o utilizam em 

diferentes contextos, no entanto, existem poucos estudos em indivíduos brasileiros.

A fase mais importante do desenvolvimento motor se encontra na infância, e 

por isso torna-se necessário um maior conhecimento sobre o desenvolvimento motor 

nesta fase por parte dos profissionais que trabalham com essa faixa etária, que é a 

do desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais, para que se realize um 

trabalho  mais  consciente  e  centrado  nos  interesses  e  nas  necessidades  das 

crianças.

É importante que o professor de Educação Física saiba o que fazer, como 

fazer e para que fazer.  Partindo deste pressuposto, é muito importante conhecer os 

alunos que chegam à 5ª série de nossa escola, oriundas muitas vezes de várias 

escolas,  e  que  não  sabemos  em  que  nível  está  o  desenvolvimento  motor  das 

mesmas,  se  tiveram  professores  de  Educação  Física,  e  ou  mesmo,  aulas  de 

Educação Física.

O  professor  de  Educação  Física  deve  atentar  para  o  fato  de  que,  se  os 

padrões básicos de desenvolvimento motor não estão estáveis,  a emergência de 

padrões mais complexos estará comprometida.  Além das restrições orgânicas,  o 

contexto ou o ambiente em que as crianças estão inseridas e as exigências das 

tarefas propostas são muito relevantes para esta emergência. E é na tarefa onde 

está a maior possibilidade de intervenção do professor, a qual deve estar adequada 

à capacidade do aluno, e na medida em que o sistema ganha estabilidade, a tarefa 

deve progredir em complexidade, provocando uma reestruturação do sistema.    

Este  estudo  na  área  do  desenvolvimento  motor,  especificamente  na 

identificação do perfil motor dos alunos de 5ª série, vem com a intenção de auxiliar o 

professor de Educação Física na questão de identificar a idade motora em que a 
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criança se encontra, comparando com a idade cronológica, para que a partir daí se 

tenha uma intervenção com propriedade.   

Partindo  do  ponto  em que  as  crianças  apresentam diferenças  individuais, 

diferenças  estas,  normalmente  associadas  a  disparidades  nos  padrões  de 

capacidades  inatas  que  os  alunos  possuem  quando  chegam  para  a  aula,  que 

também podem ser devido a variações na quantidade de experiências vivenciadas e, 

para que não se faça um trabalho empírico, faz-se necessário um estudo através de 

provas motoras para avaliar  e  responder  as seguintes perguntas:  qual  é  o  perfil 

motor  dos  alunos  de  10  e  11  anos  de  idade,  do  Colégio  Estadual  Esperança 

Favaretto  Covatti?;  estão  estes  alunos  com  os  padrões  básicos  do  movimento 

desenvolvidos,  para  poderem  progredir  para  o  desenvolvimento  de  habilidades 

motoras especializadas?; haverá um progresso no desenvolvimento motor destas 

crianças após um período de quatro meses de aulas de Educação Física?.

Esse estudo tem como objetivo principal a análise do perfil motor dos alunos 

do  Colégio  Estadual  Esperança  Favaretto  Covatti,  do  município  de  Toledo,  no 

estado do Paraná. E especificamente verificar o comportamento da motricidade fina 

e  global,  observar  o  comportamento  do  esquema  corporal,  verificar  o 

comportamento da organização espacial e temporal, verificar o comportamento do 

equilíbrio  e  da  lateralidade e  identificar  se  a  idade  motora  corresponde à  idade 

cronológica no âmbito do desenvolvimento motor, comparando com o que explica a 

literatura específica da área.

REVISÃO DA LITERATURA

A Sequência do Desenvolvimento Motor

Dentro  do processo ordenado e seqüencial  do desenvolvimento  motor,  há 

alguns aspectos da seqüência que merecem ser comentados. Segundo Key, 1969, 

citado por TANI, et al. (1988, p.65):

Em primeiro lugar está o aspecto que a seqüência é a mesma para todas as 
crianças, apenas a velocidade de progressão varia. Em segundo lugar, há o 
aspecto de existir uma interdependência entre o que esta se desenvolvendo 
e  as  mudanças  futuras.  Daí  surgir  a  denominação  habilidades  básicas 
dentro  da  seqüência  de  desenvolvimento,  visto  que  estas  habilidades 
constituem pré-requisito fundamental para que toda aquisição posterior seja 
possível  e  efetiva.  Em  terceiro  lugar,  temos  o  aspecto,  de  que  todo  o 
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conjunto de mudanças na seqüência de desenvolvimento reflete mudanças 
em direção a uma maior capacidade de controlar movimentos.

A seqüência de desenvolvimento motor e faixa etária aproximada para cada 

fase de desenvolvimento, segundo Tani, et al, (1988, p. 69), é “movimentos reflexos 

(da vida intra-uterina a quatro meses após o nascimento); movimentos rudimentares 

(de um a dois anos); movimentos fundamentais (de dois a sete anos); combinação 

de movimentos fundamentais (de sete a doze anos) e movimentos determinados 

culturalmente (a partir de doze anos)”.  

Segundo Gallahue e Ozmun (2005, p. 57), este processo de desenvolvimento 

motor pode ser considerado sob o aspecto de fases e sob o aspecto de estágios:

Fase  motora  reflexa:  de  dentro  do  útero  até  quatro  meses,  estágio  de 
codificação  de  informações.  De  quatro  meses  a  um  ano,  estágio  de 
decodificação de informações.
Fase motora rudimentar: do nascimento até um ano, estágio de  inibição de 
reflexos. De um a dois anos, estágio de pré-controle.
Fase motora fundamental: de dois a três anos, estágio inicial. De quatro a 
cinco anos, estágio elementar. De seis a sete anos, estágio maduro.
Fase motora especializada: de sete a dez anos, estágio transitório. De onze 
a treze anos, estágio de aplicação e de quatorze anos em diante, estágio de 
utilização permanente.

Aquisição de Padrões Fundamentais do Movimento

Um padrão de movimento fundamental, segundo Gallahue e Ozmun (2005, 

p.19) refere-se ao: 

Desempenho observado de movimentos básicos locomotores, manipulativos 
e  estabilizadores.  Os padrões  de  movimentos  fundamentais  envolvem a 
combinação de padrões de dois ou mais segmentos corporais. Correr, pular, 
derrubar, arremessar, girar e virar são exemplos de padrões de movimentos 
fundamentais.

Segundo afirmou Tani, et al. (1988, p.72), para se entender os problemas que 

os indivíduos encontram para adquirir habilidades específicas, 

É necessário retomar o processo pelo qual as habilidades básicas foram ou 
não adquiridas. Isto enfatiza a necessidade de uma atuação mais eficiente 
da  Educação  Física  para  aquisição  de  habilidades  básicas.  Cita  como 
exemplos de padrões fundamentais de movimento o andar, correr, saltar, 
arremessar,  chutar,  rebater  e  quicar.  Define  ainda  que  movimentos 
padronizados, referem-se àqueles que, como conseqüência do processo de 
padronização,  assumiram  características  estáveis  com  alto  grau  de 
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estereotipação sem, no entanto, perderem a flexibilidade necessária. E os 
divide em padrões de locomoção, de manipulação e de equilíbrio. 

    
Embora  os  termos  padrões  de  movimento  e  habilidade  motora  sejam 

frequentemente usados um pelo outro, habilidade motora é entendida  aqui como um 

padrão de movimento fundamental   realizado  com precisão,  exatidão e controle 

maiores. Na habilidade motora, a precisão é enfatizada e o movimento extrínseco é 

limitado; em um padrão de movimento fundamental, o movimento é enfatizado, mas 

a precisão é limitada e não é necessariamente vista como objetivo. 

Uma habilidade esportiva é o refinamento ou a combinação de padrões de 

movimento fundamentais ou de habilidades motoras para desempenhar atividade 

relacionada a um esporte.   

Portanto,  a  aquisição  de  padrões  fundamentais  de  movimento  é  muito 

importante para o domínio das habilidades motoras e nesse contexto a Educação 

Física adquire um papel importantíssimo, à medida que é ela que pode estruturar o 

ambiente  adequado  para  a  criança,  oferecendo  experiências,  resultando  numa 

grande auxiliar e promotora do desenvolvimento.

Desenvolvimento  Hierárquico  de  Habilidades  Motoras  e  o  Processo  da 
Aprendizagem Motora

Estudos mostram que, até aproximadamente seis a sete anos de idade, o 

desenvolvimento  motor  da  criança  se  caracteriza  basicamente  pela  aquisição, 

estabilização e diversificação das habilidades básicas. É neste período que estas 

habilidades alcançam um padrão maduro observado nos adultos. Nos anos que se 

seguem, até aproximadamente dez a doze anos, o desenvolvimento se caracteriza 

fundamentalmente  pelo  refinamento  e  diversificação  na  combinação  destas 

habilidades, em padrões seqüenciais cada vez mais complexos. A não observância 

desta  progressão  normal  no  desenvolvimento  da  criança  leva  frequentemente  à 

superestimulação  em forma de especialização precoce.

Segundo Chosi  (1983 apud TANI  et  al,  1988),  em desenvolvimento  motor 

temos  dois  processos  fundamentais,  ou  seja,  o  aumento  da  diversificação  e  da 

complexidade  do  comportamento.  Entende-se  por  aumento  da  diversificação  do 

comportamento e, por aumento da complexidade, o aumento da interação entre os 
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elementos do comportamento. Por exemplo, a criança adquire primeiro o padrão 

fundamental de andar e, com base neste padrão, desenvolve o andar diversificado 

em termos de formas, velocidades e direções. A seguir, com base nestes padrões 

diversificados de andar, desenvolve o correr e, pelo mesmo processo desenvolve o 

correr  diversificado.  Esta  diversificação do  comportamento,  onde  se  observa  um 

aumento no número de elementos do comportamento, é uma etapa muito importante 

no desenvolvimento motor da criança. Numa etapa posterior, estes elementos do 

comportamento, como o andar, correr, saltar e arremessar, interagem para formar 

estruturas mais complexas. Por exemplo, o elemento correr interage com o elemento 

quicar uma bola, dando origem a uma estrutura mais complexa de comportamento 

motor chamada drible. Assim uma grande variedade de combinações pode ser feita, 

dando origem a estruturas cada vez mais complexas.

Para explicar o desenvolvimento de estruturas cada vez mais complexas a 

partir  de  estruturas  mais  simples,  recentes  teorias  de  desenvolvimento  e 

aprendizagem defendem a idéia de desenvolvimento hierárquico de movimentos. Se 

a  existência  de  um  desenvolvimento  hierárquico  é  aceita,  isto  significa  que  as 

habilidades,  adquiridas  nos  primeiros  anos  de  vida,  formam  a  base  para  a 

aprendizagem posterior de tarefas mais complexas. Além disso, se as habilidades 

básicas  são  adquiridas  até  seis  a  sete  anos  de  idade,  após  este  período, 

provavelmente nada do aprendemos é totalmente novo. Tudo está relacionado com 

algo aprendido anteriormente.          

A  maioria  das  crianças  de  pré-escolar  e  das  primeiras  séries  do  ensino 

fundamental,  são  crianças  da  faixa  etária  dos  quatro  aos  dez  anos  de  idade. 

Conforme o modelo de desenvolvimento de Gallahue (1982 apud TANI, et al, p. 88), 

Estas  crianças  devem  ser  trabalhadas  no  sentido  de  desenvolver  ao 
máximo as habilidades básicas, pois as habilidades básicas são importantes 
para a aprendizagem de todas as habilidades específicas ou culturalmente 
determinadas, requisitadas no trabalho, na vida social, enfim, na vida das 
pessoas. Seguindo o processo de desenvolvimento motor, a partir dos dez a 
doze anos de idade, quando a maioria inicia as quatro últimas séries do 
ensino  fundamental,  as  crianças  estão  aptas  para  adquirir  habilidades 
específicas. 

Este  fato  está  muito  relacionado  com  o  problema  do  período  crítico  de 

aprendizagem, que é aquele período em que as capacidades mínimas necessárias 

para aprender determinadas habilidades estão presentes no indivíduo. Antes deste 
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período, qualquer tentativa resulta em pouca aprendizagem, da mesma forma que, 

fatores como idade podem interferir ou mesmo dificultar a aprendizagem. O período 

crítico não se baseia na idade cronológica e sim no estado maturacional do sistema 

nervoso  para  uma  determinada  habilidade.  A  aquisição  de  uma  habilidade  não 

depende  da  instrução  ou  iniciação  precoce,  mas  sim  da  sua  aprendizagem  no 

momento oportuno.        

 

CARACTERÍSTICAS DA IDADE
(segunda Infância, entre 8 e 12 anos de idade)

Características Físicas e Motoras

O crescimento é lento, mas constante, especialmente dos oito anos de idade 

até o final da segunda infância. O corpo começa  a aumentar em comprimento, com 

um ganho anual de 2,5 à 5cm e um ganho anual de peso de apenas 1,4 à 2,7kg. Os 

princípios  céfalo-caudal  (cabeça  aos  pés)  e  próximo-distal  (centro-periférico)  de 

desenvolvimento são evidentes nesse estágio. Os músculos maiores das crianças 

são consideravelmente melhor desenvolvidos do que seus músculos menores. As 

meninas  estão  um  ano  ou  mais  à  frente  dos  meninos  em  desenvolvimento 

psicológico.  Interesses  diferentes  entre  meninas  e  meninos  começam  a  se 

desenvolver  nesse  período.  A  preferência  pela  mão  dominante  é  fortemente 

estabelecida, com cerca de 90% preferindo a mão direita e cerca de 10% preferindo 

a mão esquerda. O tempo de reação melhora. A dificuldade com a coordenação 

olho-mão e olho-pé é evidente e começa neste período, mas ao final do período 

esses  tipos  de  coordenação  são  geralmente  bem estabelecidos.  Tanto  meninos 

como meninas são cheios de energia, mas frequentemente possuem baixos níveis 

de resistência. A resposta ao treino, no entanto, é ótima. Habilidades de percepção 

visual são, na maioria das vezes, totalmente desenvolvidas no final deste período. 

Habilidades motoras fundamentais devem ser bem desenvolvidas no início desse 

período, e as crianças estão ávidas para serem apresentadas a uma variedade de 

modalidades esportivas. A competência se desenvolve rapidamente se as crianças 

tiverem  amplas  oportunidades  para  praticar,  instrução  de  qualidade  e  estímulo 

positivo.
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Características Cognitivas

A  atenção  das  crianças  é  frequentemente  focalizada  especialmente  em 

atividades  que  possuem  grande  interesse  pessoal.  Elas  são  intelectualmente 

curiosas e ávidas para saberem o porquê das coisas. São ávidas para aprender e 

para agradar aos adultos, mas elas precisam de assistência e orientação para tomar 

decisões. Tem boa imaginação e demonstram mentes extremamente criativas, mas 

a percepção de si frequentemente predomina. No início desse período são limitadas 

às  suas habilidades de pensamento  abstrato  e  aprendem melhor  com exemplos 

concretos. Habilidades cognitivas abstratas mais sofisticadas são evidentes no final 

deste período.

Características Afetivas

Os  interesses  de  meninos  e  meninas  são  semelhantes  no  início  deste 

período,  mas rapidamente  começam a divergir.  Ambos gostam de atividades de 

auto-teste  como  uma  maneira  de  experimentar  e  testar  suas  habilidades 

desenvolvidas. A interação dentro de um grande grupo e o conceito de trabalho em 

equipe melhoram durante este período. As crianças são frequentemente agressivas, 

orgulhosas,  auto-críticas  e  impulsivas;  sem a  intervenção  eficaz  do  adulto,  eles 

aceitam tanto a vitória como a derrota insatisfatoriamente. Aceitam a autoridade e 

são conceituamente conscientes sobre o que é justo. São aventureiras e ávidas para 

se envolverem com os amigos em atividades perigosas e secretas.

ELEMENTOS DA MOTRICIDADE

Motricidade Fina
A coordenação visuomanual  representa a atividade mais freqüente e mais 

comum no homem, a qual  atua para pegar um objeto e lançá-lo,  para escrever, 

desenhar, pintar, recortar, etc. Ela inclui uma fase de transporte da mão, seguida de 

uma  fase  de  agarre  e  manipulação,  resultando  em um conjunto  com seus  três 

componentes: objeto/olho/mão. A atividade manual, guiada por meio da visão, faz 

intervir, ao mesmo tempo, o conjunto dos músculos que asseguram a manutenção 

dos  ombros  e  dos  braços,  do  antebraço  e  da  mão,  que  é  particularmente 
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responsável pelo ato manual de agarrar ou pelo ato motor, assim como os músculos 

oculomotores  que  regulam  a  fixação  do  olhar,  as  sacudidas  oculares  e  os 

movimentos de perseguição.

Segundo Rosa Neto (2002), para a coordenação desses atos, é necessária a 

participação de diferentes centros nervosos motores e sensoriais que se traduzem 

pela organização de programas motores e pela intervenção de diversas sensações 

oriundas dos receptores sensoriais, articulares e cutâneos do membro requerido. A 

maneira pela qual o encéfalo utiliza as informações visuoespaciais, das quais se 

extraem também parâmetros temporais para gerar movimentos guiados pela visão, 

fica, todavia, desconhecida.

A fixação visual necessita sucessivamente da visão periférica; em seguida, 

das  sacudidas  oculares  que  restabelecem o  olho  em uma visão  central  que  os 

movimentos de perseguição tendem a manter quando o alvo se movimenta. Esse 

agarre ocular envolve a montagem de um programa motor de transporte da mão e 

de sua disposição para agarrar o objeto que, após a manipulação, pode ser evitado. 

O êxito dessa atividade em cada uma de suas etapas varia na criança conforme o 

nível de aprendizado e conforme a evolução de seu desenvolvimento motor.

O transporte da mão para um alvo termina pelo ato de agarrar o objeto, o que 

representa  uma  das  atividades  humanas  mais  complexas.  Antes  de  a  mão  ter 

contato  com  o  objeto,  os  dedos  já  estão  predispostos  quanto  ao  seu  grau  de 

abertura e quanto à sua orientação em função da percepção da forma do objeto. O 

contato com o objeto encerra o processo de agarrar, dando informações particulares 

sobre a força que é necessária desenvolver para levantar o objeto. Esses ajustes 

completam  a  antecipação  do  ato  de  agarre,  elaborada  a  partir  do  início  dos 

movimentos.  Os  dedos  se  separam  em  função  do  tamanho  do  objeto  a  ser 

apanhado e começam a fechar-se quando o movimento de aproximação se faz lento 

tendo em vista a forma do objeto. A modificação do tamanho aparente de um objeto 

durante o transporte da mão gera uma correção da pinça digital, uma separação 

polegar/índice.

Antecipando o movimento do braço, aparecem outros movimentos da parte 

distal dos dedos da mão em repouso. Os dedos se estendem e abrem-se em função 

do tamanho do objeto. A abertura adequada é obtida por meio da trajetória da mão e 

não é modificada até o contato com o objeto. Os movimentos digitais seguem uma 

rotação de pulso que coloca a mão em posição adaptada de agarre.
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O  córtex  pré-central  correspondente  à  motricidade  fina  tem  um  papel 

fundamental no controle dos movimentos isolados das mãos e dos dedos para pegar 

o alimento. A importância das áreas cortico-sensomotoras das mãos e dos dedos faz 

ressaltar a fineza extrema dos controles táteis e motores. As explorações táctil  e 

palmatória permitem o reconhecimento das formas sem a intervenção da visão. As 

informações cutâneas e articulares associadas à motricidade digital proporcionam as 

indicações a partir das quais as formas podem ser reconstituídas.

A  coordenação  visuomotora  é  um  processo  de  ação  em  que  existe 

coincidência entre o ato motor e uma estimulação visual percebida. Esse tipo de 

dinamismo  somente  pode  dar-se  em  indivíduos  videntes.  Os  não-videntes 

transferem as percepções visuais por outros meios de informação: guias sonoros 

outorgados pela explicação verbal, pelas percepções táteis, entre outros, os quais 

lhes outorgam dados sobre os quais elaboram a coordenação dinâmica necessária.

Essas percepções iniciais de exploração e de tato preparam a execução sob 

a forma de ensaio; logo, a repetição do mesmo movimento afirma o modelo práxico 

elaborado e, finalmente, permite a interiorização do gesto por meio da representação 

mental da ação que, precedendo ao movimento, possibilita a execução com grande 

eficácia  e  segurança.  Portanto,  nessa  situação,  não  existe  coordenação 

oculomanual ou visuomotora, há apenas um dinamismo manual conjunto.

Para Rosa Neto (2002), a escrita representa uma atividade motriz usual que 

requer a atividade controlada de músculos e articulações de um membro superior 

associada à coordenação visuomanual. Considerando que a mão e o olho não são 

absolutamente indispensáveis,  a  escrita  manual  guiada pela  visão proporciona o 

modelo gráfico mais regular e rápido. A escrita consiste em uma organização de 

movimentos coordenados para reproduzir as formas e os modelos; constitui  uma 

praxia motora. A coordenação visuomanual se elabora de modo progressivo com a 

evolução motriz da criança e do aprendizado. Visão e feedback perceptivo-motor 

estão  estruturados  e  coordenados  visando  produzir  um  comportamento  motor 

adaptado em qualquer situação.     

               

Motricidade Global
Segundo  Rosa  Neto  (2002),  a  capacidade  da  criança,  seus  gestos,  suas 

atitudes, seus deslocamentos e seu ritmo nos permitem, às vezes,  conhecê-la e 

compreendê-la melhor do que buscar informações para tal fim nas palavras por ela 
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pronunciadas. Naturalmente, a criança brinca imitando cenas da vida cotidiana: fala 

movimentando-se, canta dançando ou, ao contrário, põe-se primeiro a dançar, e o 

canto nasce ao mesmo tempo. Ela expressa, de forma simultânea, sua afetividade e 

exercita sua inteligência.

A criança passa grande parte de sua vida na escola, e por isso, sua conduta 

motora está representada pela sua atividade motora. É importante respeitar o ritmo 

individual  da  criança,  pois  cada  uma  tem  um  ritmo  próprio,  importando  mais  o 

trabalho realizado pela criança que o próprio resultado desse trabalho. 

O  movimento  motor  global,  seja  ele  mais  simples,  é  um  movimento 

sinestésico,  tátil,  labiríntico,  visual,  espacial,  temporal,  e  assim  por  diante.  Os 

movimentos dinâmicos corporais desempenham um importante papel  na melhora 

dos comandos nervosos e no afinamento das sensações e das percepções. O que é 

educativo  na  atividade  motora  não  é  a  quantidade  de  trabalho  efetuado  nem o 

registro  alcançado,  mas  sim  o  controle  de  si  mesmo,  obtido  pela  qualidade  do 

movimento executado, isto é, da precisão e da maestria de sua execução. 

Equilíbrio
Segundo Rosa Neto (2002),  o equilíbrio é a base primordial  de toda ação 

diferenciada dos segmentos corporais. Quanto mais defeituoso é o movimento, mais 

energia consome; tal gasto energético poderia ser canalizado para outros trabalhos 

neuromusculares. A postura é a atividade reflexa do corpo com relação ao espaço. 

Os reflexos podem fazer intervir músculos, segmentos corporais ou o corpo todo, 

como,  por  exemplo  a  postura  tônica  em  flexão  e  extensão.  A  postura  está 

estruturada sobre o tono muscular.  O equilíbrio é o estado de um corpo quando 

forças distintas que atuam sobre ele se compensam e anulam-se mutuamente. Do 

ponto de vista biológico, a possibilidade de manter posturas, posições e atitudes, 

indica a existência de equilíbrio.

Esquema Corporal
A imagem do corpo representa uma forma de equilíbrio que, como núcleo 

central  da  personalidade,  se  organiza  em  um  contexto  de  relações  mútuas  do 

organismo e do meio. O modelo postural  não é um dado estático, mas sustenta 

ativamente todos os gestos que nosso corpo realiza sobre si  mesmo e sobre os 

objetos exteriores.
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Os primeiros contatos corporais que a criança percebe, manipula e com os 

quais joga são de seu próprio corpo: satisfação e dor, choro e alegria, mobilizações 

e deslocamentos, sensações visuais e auditivas e esse corpo é o meio da ação, do 

conhecimento  e  da  relação.  A  construção  do  esquema  corporal,  isto  é,  a 

organização das sensações relativas a seu próprio corpo em associação com os 

dados  do  mundo  exterior  exerce  um papel  fundamental  no  desenvolvimento  da 

criança, já que essa organização é ponto de partida de suas diversas possibilidades 

de ação. Sendo assim, esquema corporal é a organização das sensações relativas a 

seu próprio corpo em associação com os dados do mundo exterior (ROSA NETO, 

2002). 

Organização Espacial
A  noção  do  espaço  é  ambivalente,  pois  ao  mesmo  tempo,  é  concreta  e 

abstrata, finita e infinita. Envolve tanto o espaço do corpo, como o espaço que nos 

rodeia. Todas as modalidades sensoriais participam em certa medida na percepção 

espacial: a visão, a audição, o tato, a propriocepção e o olfato. A orientação espacial 

designa  a  habilidade  para  avaliar  com  precisão  a  relação  física  entre  o 

corpo/ambiente, e para efetuar as modificações no curso de nossos deslocamentos.

Conforme  as  características  de  nossas  atividades,  podemos  utilizar  duas 

dimensões do espaço plano (desenho, escrita, leitura, etc.), como também há de se 

considerar igualmente a terceira dimensão (distância ou profundidade).

A evolução da noção espacial  destaca a  existência  de  duas etapas:  uma 

ligada a percepção imediata do ambiente, caracterizada pelo espaço perceptivo ou 

sensório-motor;  outra  baseada  nas  operações  mentais  que  saem  do  espaço 

representativo e intelectual. Essa evolução segue a do estabelecimento das relações 

objetivas  em  que  a  criança  dominada  a  princípio  pelo  seu  egocentrismo  se 

descentraliza de modo gradual para examinar as relações com outro ponto de vista 

diferente do seu. A partir das reações topológicas, a criança elabora pouco a pouco 

as reações projetivas e euclidianas. Essa evolução se aplica igualmente a aquisição 

de uma dimensão da orientação espacial(direita e esquerda). Assim, se estabelece 

de  forma  progressiva  com  a  evolução  mental  da  criança  a  aquisição  e  a 

conservação  das  noções  de  distância,  superfície,  volume,  perspectivas  e 

coordenadas que determinam suas possibilidades de orientação e de estruturação 

do espaço em que vive (ROSA NETO, 2002). 
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Organização Temporal
O transcurso do tempo é percebido a partir das mudanças que se produzem 

durante  um  período  estabelecido  e  da  sua  sucessão  que  transforma 

progressivamente o futuro em presente e, depois em passado. Assim, aparecem os 

dois grandes componentes da organização temporal: a ordem e a duração que o 

ritmo reúne. A primeira define a sucessão que existe entre os acontecimentos que 

se produzem, uns sendo a continuação de outros, em uma ordem física irreversível; 

a  segunda  permite  a  variação  do  intervalo  que  separa  dois  pontos,  ou  seja,  o 

princípio e o fim de um acontecimento. 

A  noção  de  duração  resulta  de  uma elaboração  ativa  do  ser  humano de 

informações  sensoriais.  A  noção  de  tempo  se  acrescenta  inevitavelmente  a  de 

velocidade, e suas relações são circulares; o tempo e a duração são avaliados em 

função de um movimento cuja velocidade é constante, enquanto a velocidade se 

concebe como a distância percorrida durante um intervalo de tempo.

A  organização  temporal  inclui  três  aspectos,  segundo  Rigal  (1988),  apud 

Rosa Neto (2002, p.23):

Uma  dimensão  lógica  (conhecimento  da  ordem  e  da  duração, 
acontecimentos se sucedem com intervalos): uma dimensão convencional 
(sistema cultural de referências, horas, dias, semanas, meses e anos) e um 
aspecto de vivência que surge antes dos outros dois (percepção e memória 
da sucessão e da duração dos acontecimentos na ausência de elementos 
lógicos ou convencionais). A consciência do tempo se estrutura sobre as 
mudanças  percebidas,  independentemente  de  ser  sucessão  ou  duração, 
sua  retenção  está  vinculada  à  memória  e  à  codificação  da  informação 
contida  nos  acontecimentos.  Os  aspectos  relacionados  à  percepção  do 
tempo  evoluem  e  amadurecem  com  a  idade.  No  tempo  psicológico, 
organizamos  a  ordem  dos  acontecimentos  e  estimamos  sua  duração, 
construindo assim, nosso próprio tempo. A percepção nos leva a distinguir o 
simultâneo do sucessivo, variando o umbral de acordo com os receptores 
utilizados.  A  percepção  da  duração  começa  pela  discriminação  do 
instantâneo e do duradouro que se estabelece a partir de dez a cinqüenta 
metros para a audição e cem a cento e vinte metros para a visão.

Lateralidade
A lateralidade é a preferência da utilização de uma das partes simétricas do 

corpo: mão, olho, ouvido, perna: a lateralização cortical é a especialidade de um dos 

dois  hemisférios  quanto  ao  tratamento  da  informação  sensorial  ou  quanto  ao 

controle de certas funções.

A lateralidade está em função de um predomínio que outorga a um dos dois 

hemisférios  a  iniciativa  da  organização  do  ato  motor,  o  qual  desembocará  na 

aprendizagem e na consolidação das praxias. Essa atitude funcional, que é suporte 
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da intencionalidade, se desenvolve de forma fundamental no momento da atividade 

de investigação, ao longo da qual a criança vai deparar-se com seu meio. A ação 

educativa fundamental para colocar a criança nas melhores condições para aceder a 

uma lateralidade definida, respeitando fatores genéticos e ambientais, é a que lhe 

permita organizar suas atividades motoras. 

MATERIAL E MÉTODOS

Para verificar em que nível de desenvolvimento motor as crianças chegavam 

a  5ª  série,  foi  desenvolvido  um  estudo  investigativo  baseado  na  Escala  de 

Desenvolvimento Motor,  proposta por  Rosa Neto (2002),  a  qual  compreende um 

conjunto  de  provas  (testes)  sobre  os  seguintes  elementos  da  motricidade: 

motricidade  fina  e  global,  equilíbrio,  esquema  corporal,  organização  espacial, 

organização  temporal  e  lateralidade,  que  permitem  avaliar  o  nível  de 

desenvolvimento  motor  em que a criança se encontra,  comparando à sua idade 

cronológica.  Foi  utilizado  como  metodologia  Rosa  Neto  (2002),  e  a  população 

estudada corresponde a 60 crianças matriculadas na 5ª série do Colégio Estadual 

Esperança Favaretto Covatti da cidade de Toledo, estado do Paraná.

A  amostra  para  análise  foi  constituída  por  19  alunos  da  5ª  série  de 

escolaridade do ensino fundamental da rede estadual de ensino público da cidade 

de Toledo, estado do Paraná, composta por alunos que aceitaram realizar os testes 

e que se encontravam em idade regular para a 5ª série, sendo 12 crianças do sexo 

masculino  e  7  crianças  do  sexo  feminino,  que  foram autorizadas  pelos  pais  ou 

responsáveis.  Dessas, 7 alunos do período matutino e 12 do período vespertino. 

Após a autorização do Núcleo Regional de Educação de Toledo, da direção 

do Colégio Estadual Esperança Favaretto Covatti e dos pais ou responsáveis pelos 

alunos, foi marcado local e hora no contra turno dos alunos para a coleta de dados, 

que se deu no início do período letivo de 2009 como um pré-teste e no final  do 

primeiro semestre do mesmo ano letivo como pós-teste, para que pudessem ser 

comparadas as coletas.

Os  testes  se  realizaram  dentro  das  dependências  do  Colégio  e  foram 

executados pelo mesmo avaliador, através da observação direta na execução dos 

testes motores práticos, avaliando os elementos básicos da motricidade.
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Os instrumentos utilizados para a avaliação na coleta de dados, foi a Escala 

de Desenvolvimento Motor de Rosa Neto (2002), na qual são propostos testes que 

avaliam  a  motricidade  fina  e  global,  equilíbrio,  esquema  corporal,  organização 

espacial, organização temporal e lateralidade.

Para  a  anotação  dos  dados  da  pesquisa,  foi  usada  a  Escala  de 

Desenvolvimento Motor (EDM), na qual constam dados pessoais (os nomes foram 

substituídos por aluno 1, aluno 2, e assim consecutivamente), e o campo de dados 

referente à pesquisa (ROSA NETO, 2002).

Os materiais utilizados nos testes foram: para a motricidade fina – bola de 

borracha de 6 cm e alvo de 25 x 25 cm de diâmetro; para a motricidade global – 

caixa de fósforos e cadeira de 45 cm de altura; para o esquema corporal – lápis 

número 2, cronômetro e papel quadriculado com 25 x 18 cm, com quadrados de 1 

cm de lado; para a organização espacial – 3 cubos de cores diferentes e figuras de 

boneco esquematizado; para a lateralidade – bola de borracha de 6 cm, tesoura, 

cartão de 15 x 25 cm com um furo no centro de 0,5 cm de diâmetro e tubo de cartão; 

e para a organização temporal – 2 lápis número 2, cartões com as estruturas com 3 

cm de diâmetro e papel sulfite branco.  

Os  testes  motores  aplicados  aos  alunos  dessa  faixa  etária,  baseados  no 

protocolo de Rosa Neto (2002), foram os seguintes: 

a) Motricidade Fina: 
Faixa etária 9 anos. Lançamento com uma bola: arremessar uma bola (6 cm 

de diâmetro), em um alvo de 25 x 25, situado na altura do peito, 1,50m de distância 

(lançamento com o braço flexionado, mão próxima do ombro, pés juntos). Erros: 

deslocar  de  modo  exagerado  o  braço;  não  fixar  o  cotovelo  ao  corpo  durante  o 

arremesso; acertar menos e duas vezes sobre três com a mão dominante e uma 

sobre três com a mão não dominante. Tentativas: três para cada mão 

Faixa etária 10 anos: Círculo com o polegar: a ponta do polegar esquerdo 

deve estar sobre a ponta do índice direito e, depois, ao contrário. O índice direito 

deixa a ponta do polegar esquerdo e, desenhando uma circunferência ao redor do 

índice esquerdo, vai buscar a ponta do polegar esquerdo; entretanto, permanece o 

contato  do  índice  esquerdo  com  o  polegar  direito.  Movimentos  sucessivos  e 

regulares  devem  ser  feitos  com  a  maior  velocidade  possível.  Em  torno  de  10 

segundos, a criança fecha os olhos e continua assim por um espaço de mais 10 
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segundos.  Erros:  o  movimento  ser  mal-executado;  haver  menos  de  10  círculos; 

executar o procedimento com os olhos abertos. Tentativas: três. 

Faixa etária 11 anos: Agarrar uma bola: Agarrar com uma mão uma bola (6 

cm de diâmetro), lançada de 3 metros de distância. A criança deve manter o braço 

relaxado ao longo do corpo até que se diga "agarre". Após 30 segundos de repouso, 

o mesmo exercício deve ser feito com a outra mão. Erros: agarrar menos de três 

vezes sobre cinco com a mão dominante; menos de duas vezes sobre cinco com a 

mão não-dominante. Tentativas: cinco para cada mão.

b) Motricidade Global

Faixa etária 9 anos: Saltar sobre o ar: Para saltar no ar, deve-se flexionar os 

joelhos para tocar os calcanhares com as mãos. Erros: não tocar nos calcanhares. 

Tentativas: três.

Faixa etária 10 anos: Pé manco com uma caixa de fósforos: O joelho deve 

estar flexionado em ângulo reto, e os braços relaxados ao longo do corpo. A 25 cm 

do pé que repousa no solo é colocada uma caixa de fósforos. A criança deve levá-la 

impulsionando-a com o pé até o ponto situado a 5 metros. Erros: tocar no chão 

(ainda que uma só vez)  com o outro pé;  exagerar o movimento com os braços; 

ultrapassar com a caixa em mais de 50 cm o ponto fixado; falhar no deslocamento 

da caixa. Tentativas: três.

Faixa etária 11 anos: Saltar sobre uma cadeira: Saltar sobre uma cadeira de 

45 cm a 50 cm a uma distância de 50 cm do móvel. O encosto será sustentado pelo 

examinador.  Erros:  perder  o  equilíbrio  e  cair,  agarrar-se  no  encosto  da  cadeira. 

Tentativas: três.

c) Equilíbrio:

Faixa etária 9 anos. Fazer um quatro: Manter-se sobre o pé esquerdo com a 

planta  do  pé  direito  apoiada  na  face  interna  do  joelho  esquerdo,  com as  mãos 

fixadas nas coxas e com os olhos abertos. Após um descanso de 30 segundos, 

executar  o  mesmo movimento com a outra perna.  Erros:  deixar  cair  uma perna; 

perder  o  equilíbrio  elevar-se  sobre  a  ponta  dos  pés.  Duração:  15  segundos. 

Tentativas: duas para cada perna.

Faixa etária 10 anos: Equilíbrio na ponta dos pés - olhos fechados: Manter-se 

sobre a ponta dos pés com os olhos fechados, com os braços ao longo do corpo e 

com pés e pernas juntos (Figura 8). Erros: mover-se do lugar; tocar o chão com os 
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calcanhares; balançar o corpo (permite-se ligeira oscilação). Duração: 15 segundos. 

Tentativas: três.

Faixa  etária  11 anos:  Pé manco estático  -  olhos fechados:  Com os olhos 

fechados, manter-se sobre a perna direita, com o joelho esquerdo flexionado em 

ângulo reto, com a coxa esquerda paralela à direita em ligeira abdução e com os 

braços ao longo do corpo (Figura 9).  Após 30 segundos de descanso,  repetir  o 

mesmo exercício com a outra perna. Erros: baixar mais de três vezes a perna; tocar 

o chão com a perna levantada; mover-se do lugar; saltar. Duração: 10 segundos. 

Tentativas: duas para cada perna.

d) Esquema Corporal

Prova de rapidez (faixa etária 6 a 11 anos): A folha quadriculada deve estar 

em sentido longitudinal. Pegue o lápis. Você vê estes quadrados? Faça um risco em 

cada um, o mais rápido que puder. Faça os riscos como desejar, mas um risco em 

cada quadrado. Preste muita atenção e não salte nenhum quadrado, porque não 

poderá voltar atrás. A criança toma o lápis com a mão que preferir (mão dominante).

Idade de 9 anos: 100 a 106 traços; Idade de 10 anos: 107 a 114 traços; Idade 

de 11 anos: 115 ou mais.

e) Organização espacial

Faixa etária 9 anos: Reprodução de movimentos -  representação humana: 

Frente a frente, o examinador irá executar alguns movimentos, e o examinando irá 

prestar muita atenção nos movimentos das mãos. "Eu vou fazer certos movimentos 

que consistem em levar uma mão (direita ou esquerda) até um olho ou até uma 

orelha (direita ou esquerda) desta maneira" (demonstração rápida). "Você se fixará 

no que estou fazendo e irá fazer o mesmo, mas não poderá realizar movimentos de 

espelho." Se a criança entendeu o teste através dos primeiros movimentos, ela deve 

prosseguir;  caso contrário,  será necessário uma segunda explicação. Êxitos:  seis 

acertos sobre oito tentativas.

Faixa etária 10 anos: Reprodução de movimentos - figura humana: Frente a 

frente,  o examinador mostrará algumas figuras esquematizadas, e o examinando 

prestará  muita  atenção nos desenhos,  pois  deverá  reproduzí-los.   Estes  são  os 

mesmos movimentos executados anteriormente (prova de 9 anos).  "Você fará os 

mesmos gestos, com a mesma mão do boneco esquematizado". Êxitos: seis acertos 

sobre oito tentativas.

17



Faixa etária 11 anos: Reconhecimento da posição relativa de três objetos: 

Sentados, frente a frente, o examinador fará algumas perguntas para o examinando, 

o  qual  permanecerá  com os  braços  cruzados.  Material:  três  cubos  ligeiramente 

separados (15 cm) colocados da esquerda para a direita sobre a mesa, como segue: 

azul, amarelo, vermelho. "Veja os três objetos (cubos) que estão aqui na sua frente. 

Você irá responder rapidamente as perguntas que irei fazer."  O examinando terá 

como orientação espacial (ponto de referência) o examinador.

O cubo azul está à direita ou à esquerda do vermelho?

O cubo azul está à direita ou à esquerda do amarelo?

O cubo amarelo está à direita ou à esquerda do azul?

O cubo amarelo está à direita ou à esquerda do vermelho?

O cubo vermelho está à direita ou à esquerda do amarelo?

O cubo vermelho está à direita ou à esquerda do azul?

Êxitos: cinco acertos sobre seis tentativas. 

f) Organização Temporal. Estrutura espaço-temporal. 

Reprodução por meio de golpes: O examinador e a criança ficam sentados 

frente a frente, com um lápis na mão cada um. "Você irá escutar diferentes sons e, 

com o  lápis,  irá  repeti-los.  Escute com atenção".  Tempo curto:  em torno de um 

quarto de segundo (0 0), feito com o lápis sobre a mesa. Tempo longo: em tomo de 

1 segundo (0 0 0), feito com o lápis sobre a mesa. O examinador dará golpes da 

primeira estrutura da prova, e a criança irá repeti-los. O examinador golpeia outras 

estruturas, e a criança continua repetindo. Enquanto os tempos curtos e longos são 

reproduzidos corretamente, deve-se passar, de imediato à prova. Os movimentos 

(golpes com um lápis)  não poderão  ser  vistos  pelo  examinando.  Ensaios:  Se a 

criança falhar, fazer nova demonstração e novo ensaio. Deve-se parar em definitivo 

quando a criança cometer três erros consecutivos. Esses períodos de tempo são 

difíceis de apreciar, mas o que importa na realidade, é que a sucessão seja correta.

Reprodução  por  meio  de  desenhos:  As  estruturas  espaciais  podem  ser 

representadas com círculos colados em um cartão. “Agora, você irá desenhar umas 

esferas - aqui você tem um papel e um lápis - de acordo com as figuras que irei 

mostrar".  Apresenta-se,  então,  a  primeira  estrutura  de  ensaio,  explicando  se  for 

necessário. "Muito bem, vejo que você entendeu. Agora, você irá prestar bastante 

atenção às figuras que irei mostrar, e irá desenhá-las o mais rápido possível neste 

papel". Tentativa: parar a prova se a criança falhar duas estruturas sucessivas.
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g) Simbolização de Estruturas Temporais

Leitura - Reprodução por Meio de Golpes:  As estruturas simbolizadas serão 

representadas exatamente da mesma maneira que as estruturas espaciais (círculos 

colados sobre o cartão). São apresentados, outra vez, os círculos no cartão, e, em 

vez  de  a  criança desenhá-los,  ela  dará  pequenos golpes com o  lápis.  Parar  se 

houver falha em duas estruturas sucessivas. "Para finalizar as provas, será eu quem 

dará  os  golpes  com  o  lápis,  e  você  irá  desenhá-los".   Parar  após  dois  erros 

sucessivos.

h) Lateralidade

Lateralidade das mãos: A criança está em pé, sem nenhum objeto ao alcance 

de sua não. “Você irá demonstrar como realiza tal movimento”.

Lateralidade dos olhos: Cartão furado – cartão de 15 cm x 25 cm com um furo 

no centro de 0,5 cm (de  diâmetro). “Fixe bem o seu olhar neste cartão, há um furo, 

e  eu  olho  por”.  Demonstração:  o  cartão  sustentado  pelo  braço  estendido  vai 

aproximando-se lentamente do rosto. “Faça o mesmo”. Telescópio (tubo longo de 

cartão) – “Você sabe para que serve um telescópio?” (indicar um objeto à criança).

Lateralidade dos pés: Chutar uma bola (bola de 6 cm de diâmetro) “Você irá 

segurar esta bola com uma das mãos, depois irá soltá-la e irá lhe dar um chute sem 

deixá-la tocar no chão”. Tentativas: duas.

RESULTADOS
        

Para  a  análise,  os  resultados foram construídos e  calculados da  seguinte 

maneira: primeiro, faz-se o cálculo das idades motoras para os respectivos aspectos 

avaliados,  na  qual  cada  uma  é  obtida  através  da  soma  dos  valores  positivos 

alcançados nos testes,  expressa em meses;  após,  determina-se a idade motora 

geral, obtida através da soma dos resultados positivos obtidos nas provas motoras, 

expresso  em  meses  e  dividida  pelo  número  de  aspectos  avaliados.  Com  esse 

resultado, já se pode determinar a idade positiva ou negativa, que é a diferença 

entre a idade motora geral e a idade cronológica, esta obtida através da data de 

nascimento da criança em meses. Os valores serão positivos quando a idade motora 

geral  apresentar valores numéricos superiores à idade cronológica,  expressa em 

meses.
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Feito estes procedimentos, calcula-se o quociente motor geral, que é obtido 

através da divisão entre a idade motora geral e a idade cronológica multiplicado por 

cem. Após o resultado do quociente motor geral, torna-se possível verificar em qual 

classificação da Escala de Desenvolvimento Motor se encontra a criança avaliada:

Tabela 1 - Escala de Desenvolvimento Motor
Classificação Quociente
Muito Superior 130 ou mais
Superior 120-129
Normal Alto 110-119
Normal Médio 90-109
Normal Baixo 80-89
Inferior 70-79
Muito Inferior 69 ou menos

A análise dos resultados se apresenta conforme figuras abaixo:
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Figura 1 - Quociente motor da motricidade fina (teste 1)

Na  análise  do  quociente  motor  da  motricidade  fina,  verificou-se  que  dos 

alunos que realizaram o teste 1, os valores mais altos foram apresentados pelos 

alunos 9 e 17, com quocientes de 106 e 105 respectivamente. E como valores mais 

baixos os alunos 7 e 13, com quocientes de 88 e 87 respectivamente. Como média 

esse teste apresentou um quociente de 97.5. 
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Figura 2 - Quociente motor da motricidade fina (teste 2)
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Na  análise  do  quociente  motor  da  motricidade  fina,  verificou-se  que  dos 

alunos que realizaram o teste 2, os valores mais altos foram apresentados pelos 

alunos 9 e 1, com quocientes de 104 e 103 respectivamente. E como valores mais 

baixos os alunos 11 e 16, com quocientes de 88 e 85 respectivamente. Como média 

esse teste apresentou um quociente de 96.6. 
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Figura 3 - Quociente motor da motricidade global (teste 1)

Na análise do quociente motor da motricidade global,  verificou-se que dos 

alunos que realizaram o teste 1, os valores mais altos foram apresentados pelos 

alunos 9 e 17, com quocientes de 106 e 105 respectivamente. E como valores mais 

baixos os alunos 16 e 13, com quocientes de 96 e 92 respectivamente. Como média 

esse teste apresentou um quociente de 100.6. 
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Figura 4 - Quociente motor da motricidade global (teste 2)

Na análise do quociente motor da motricidade global,  verificou-se que dos 

alunos que realizaram o teste 2, os valores mais altos foram apresentados pelos 
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alunos 9, 1 e 17, com quocientes de 104, 103.9 e 103.1,  respectivamente. E como 

valores  mais  baixos  os  alunos 7,  2  e  16,  com quocientes  de  94.9,  94.2  e  94.2 

respectivamente. Como média esse teste apresentou um quociente de 99.1. 
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Figura 5 - Quociente Motor do Equilíbrio (teste 1)

Na análise do quociente motor do equilíbrio, verificou-se que dos alunos que 

realizaram o teste 1, os valores mais altos foram apresentados pelos alunos 9 e 17, 

com quocientes de 106 e 105 respectivamente.  E como valores mais  baixos  os 

alunos 8, 11, 14 e 16, com quocientes de 90, 90, 90 e 87 respectivamente. Como 

média esse teste apresentou um quociente de 97.0. 
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Figura 6 - Quociente Motor do equilíbrio (teste 2)

Na análise do quociente motor do equilíbrio, verificou-se que dos alunos que 

realizaram o teste 2, os valores mais altos foram apresentados pelos alunos 9, 1, 17, 

com quocientes de 104, 103.9 e 103.1 respectivamente. E como valores mais baixos 

os alunos 7, 2, 13 e 16, com quocientes de 94.9, 94.2, 94 e 85 respectivamente. 

Como média esse teste apresentou um quociente de 98.3.
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Figura 7 - Quociente motor do esquema corporal (teste 1)

Na análise do quociente motor  do esquema corporal,  verificou-se que dos 

alunos que realizaram o teste 1, os valores mais altos foram apresentados pelos 

alunos 1 e 4, com quocientes de 106 e 102 respectivamente. E como valores mais 

baixos os alunos 19 e 11, com quocientes de 75 e 54 respectivamente. Como média 

esse teste apresentou um quociente de 91.1.
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Figura 8 - Quociente motor do esquema corporal (teste 2)

Na análise do quociente motor  do esquema corporal,  verificou-se que dos 

alunos que realizaram o teste 2, os valores mais altos foram apresentados pelos 

alunos 9, 1 e 17, com quocientes de 104, 103.9 e 103.1 respectivamente. E como 

valores mais baixos os alunos 7, 2, 16 e 19, com quocientes de 94.9, 94.2, 94.2 e 82 

respectivamente. Em relação ao aluno 11, que no teste 1 havia ficado com quociente 

54  (normal  baixo),  no  teste  2,  ficou  com o quociente  97  (normal  médio),  o  que 

caracterizou aparentemente um não entendimento na execução do teste 1. Como 

média esse teste apresentou um quociente de 98.0.
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Figura 9 - Quociente motor da organização espacial (teste 1)

Na análise do quociente motor da organização espacial, verificou-se que dos 

alunos que realizaram o teste 1, os valores mais altos foram apresentados pelos 

alunos 1, 9 e 17, com quocientes de 106.4, 106,4 e 105 respectivamente. E como 

valores  mais  baixos  os  alunos  4,  18  e  8,  com  quocientes  de  83.7,  83  e  81 

respectivamente. Como média esse teste apresentou um quociente de 96.1.
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Figura 10 - Quociente motor da organização espacial (teste 2)

Na análise do quociente motor da organização espacial, verificou-se que dos 

alunos que realizaram o teste 2, os valores mais altos foram apresentados pelos 

alunos 9 e 17, com quocientes de 104 e 103 respectivamente. E como valores mais 

baixos  os  alunos  8,  11,  14  e  7,   com  quocientes  de  88.2,  88.2,  88.2  e  86 

respectivamente. Como média esse teste apresentou um quociente de 94.7.
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Figura 11 - Quociente motor da organização temporal (teste 1)

Na análise do quociente motor da organização temporal, verificou-se que dos 

alunos que realizaram o teste 1, os valores mais altos foram apresentados pelos 

alunos 1 e 17, com quocientes de 106 e 105 respectivamente. E como valores mais 

baixos os alunos 4, 18 e 14, com quocientes de 83.7, 83 e 72 respectivamente. 

Como média esse teste apresentou um quociente de 95.1..
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Figura 12 - Quociente motor da organização temporal (teste 2)

Na análise do quociente motor da organização temporal, verificou-se que dos 

alunos que realizaram o teste 2, os valores mais altos foram apresentados pelos 

alunos 9 e 1, com quocientes de 104 e 103 respectivamente. E como valores mais 

baixos os alunos 19 e 14, com quocientes de 91 e 88 respectivamente. Como média 

esse teste apresentou um quociente de 98.
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Figura 13 - Quociente motor geral (teste 1)

Considerando a média do quociente motor geral dos aspectos avaliados, em 

relação ao teste 1, verificou-se que os alunos 1, 9, 17, 15, 3, 5, 6, 12, 10, 13, 2, 7, 8, 

18, 4, 16, 14 e 19 encontravam-se na faixa classificada como normal médio (90-

109), e somente o aluno 11 encontrava-se na faixa classificada como normal baixo 

(80-89). 

Observou-se no teste 1 que os alunos, apesar de se encontrarem na faixa 

classificada como normal médio, com exceção do aluno 11 que ficou classificado 

como normal  baixo,  apresentaram na  sua maioria  uma idade negativa,  ou  seja, 

idade  motora  inferior  à  idade  cronológica.  Somente  os  alunos  1,  9,  17  e  15, 

apresentaram uma idade positiva: +5, +4, +3 e +1 respectivamente. Em relação ao 

aluno 11, que apresentou sua classificação como normal baixo, a sua idade negativa 

foi de -15.  
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Figura 14 - Quociente motor geral (teste 2)
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Considerando a média do quociente motor geral dos aspectos avaliados, em 

relação ao teste 2, verificou-se que os alunos 9, 1, 17, 12, 15, 4, 6, 10, 13, 18, 3, 5, 

8, 19, 2, 11, 14, 7 e 16, respectivamente, encontravam-se na faixa classificada como 

normal médio (90-109).

O  que  se  observou  no  teste  2   foi  que  todos  os  alunos  apesar  de 

encontrarem-se na faixa classificada como normal médio, a maioria deles continuou 

apresentando idade negativa.  Somente os alunos 9,  1  e  17 apresentaram idade 

positiva:  +6, +3 e +3 respectivamente. E os alunos 12 e 15 apresentaram idade 

motora igual à idade cronológica.  
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Figura 15 - Incidência de lateralidade

Em relação à incidência de lateralidade, dos 19 alunos avaliados, 8 alunos 

são  destros  completos  (42,1%),  6  alunos  apresentaram  lateralidade  indefinida 

(31,5%) e 5 alunos apresentaram lateralidade cruzada (26,3%). 

Conforme Gómez (2009),  a  criança  com problemas  de  lateralização  pode 

apresentar  problemas  na  leitura  e  escrita,  e  segundo  relato  de  vários  autores, 

aproximadamente aos 3 anos que é evidenciada uma preferência lateral,  e é ao 

redor dos 5 ou 6 anos que a criança alcança uma definição da lateralidade, e ainda 

que é por volta dos 9 ou 10 anos que a criança consegue entender os três tipos de 

lateralidade: em relação ao seu corpo, em relação ao meio e em relação ao outro. 

Segundo  Romero  (1988),  o  fator  lateralização,  unido  ao  de  orientação  e  de 

estruturação  dos  esquemas  corporal  e  temporal  apresentariam  relação  com  os 
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problemas  de  leitura  e  de  escrita,  mas  que  a  lateralidade  por  si  só  não  seria 

responsável por isso. 

CONCLUSÃO

O  perfil  motor  dos  alunos  de  5ª  série  do  Colégio  Estadual  Esperança 

Favaretto  Covatti  foi  classificado  como  Normal  Médio  dentro  da  escala  de 

desenvolvimento motor de Rosa Neto (2002), ou seja, que esses alunos no geral 

estão  aptos  ao  desenvolvImento  dos  movimentos  especializados  ou  habilidades 

específicas. Cabe ressaltar que o limite máximo dos testes é até a idade de 11 anos, 

e que de acordo com a idade desses alunos, eles não conseguiriam progredir a uma 

classificação superior a esta. Numa comparação a um estudo de Rosa Neto (2002), 

com 14 crianças de 9 a 10 anos de idade, das cidades de Sevilha e Zaragoza na 

Espanha,  matriculados  no  ensino  de  4ª  série,  57,1% apresentaram classificação 

Normal Médio, 35,7% Normal Baixo e 7,1% Inferior.

No  comparativo  entre  idade  motora  e  idade  cronológica,  dos  19  alunos, 

somente  5  alunos  tiveram  idade  igual  ou  superior  (idade  positiva)  à  idade 

cronológica. Quanto ao progresso dos alunos no período de 4 meses de aulas de 

Educação Física (período entre o teste 1 e o teste 2), 11 alunos apresentaram uma 

melhora na sua idade motora, porém não notou-se grande diferença na melhora dos 

quocientes, chegando em alguns casos, daqueles que não apresentaram evolução, 

os quocientes ficarem menores no teste 2 do que no teste 1.  Fato que pode-se 

justificar  devido  aos  alunos  já  terem  conhecimento  das  provas  e  mesmo 

incentivados  durante  a  realização  do  teste  2,  não terem apresentado resultados 

iguais ou superiores ao primeiro teste. 

     Os melhores resultados apresentados são de 2 meninos e 2 meninas, não 

necessariamente nessa ordem, ficando comprovado com o que diz a literatura, que 

no  aspecto  geral  do  desenvolvimento  físico  e  motor,  nessa  faixa  etária  não  há 

grande  diferença  entre  meninos  e  meninas.  Diferença  essa  que  se  acentua  no 

decorrer da adolescência. Conforme Gallahue (2005), as crianças não progridem de 

forma igual no desenvolvimento de suas habilidades motoras fundamentais, e que 

as grandes diferenças são influenciadas pelo ambiente.  

Segundo a literatura, a criança nessa faixa etária deveria ter sua lateralidade 

definida, o que não se comprovou com essa pesquisa, com grande incidência de 
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lateralidade indefinida (31,5%) e de lateralidade cruzada (26,3%). Dos 4 alunos que 

apresentaram  os  melhores  resultados  do  quociente  motor  geral,  1  é  destro,  2 

apresentaram lateralidade cruzada e 1 lateralidade indefinida.  

Dos 19 alunos estudados, 18 vieram da mesma escola, a qual oferece aulas 

de Educação Física, seria interessante também um estudo com crianças de escolas 

que não ofereçam aulas de Educação Física. 

O desenvolvimento é um processo contínuo que acontece ao longo de toda a 

vida do ser humano, segundo Tani et al., (1988), e de acordo com a evolução dos 

estudos do processo de informação (desenvolvimento do sistema nervoso central) 

há possibilidade de se melhorar qualquer área do desenvolvimento humano (motora 

e cognitiva),  desde que se tenha um bom referencial  teórico e um planejamento 

adequado.       
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