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Resumo: O presente estudo apresentou como foco de interesse a investigação do 
perfil motor dos alunos que ingressam no terceiro ciclo do ensino fundamental (5ª 
série) no Colégio Estadual de Marmeleiro, determinando sua Idade Motora e sua 
relação com a Idade cronológica. Para a mensuração foi usada a Escala de 
Desenvolvimento Motor proposta por Rosa Neto(2002). Esta escala compreendeu os 
testes motores de motricidade Global , motricidade fina, equilíbrio, esquema 
corporal,organização espacial e lateralidade. Participaram da mostra 21 alunos, 
sendo 15 alunos com idade cronológica de 10 anos e 6 com idade cronológica de 11 
anos. Os resultados obtidos permitiram  verificar que a idade cronológica é diferente 
da idade motora, dos 21 alunos 8 encontram-se com idade motora abaixo da média 
normal sugerindo a importância da implementação de uma programa de Educação 
Física Escolar baseada no nível desenvolvimentista do aluno.  

 

Palavras-Chave : Desenvolvimentista, Desenvolvimento Motor, Idade Motora, Idade 

Cronológica. 

 

Abstract: This study showed a focus of interest to investigate the motor profile 
of students entering the third cycle of basic education (fifth grade) in the State 
College of Marmeleiro, determining the Motor Age and its relation to chronological 
age. For measurement we used the Scale Motor Development proposed by Rosa 
Neto. This scale included the test engines motor Global, fine motor skills, balance, 
body scheme, spatial organization and symmetry. 21 students participated in the 
study, being 15 students with chronological age of 10 years old and 6 with 
chronological age of 11 years old. The results obtained showed that chronological 
age is different from the motor age, 8 from 21 pupils are aged motor below the 
normal average suggesting the importance of implementing a program of physical 
education based on student's developmental level. 

 
Keywords: Developmental Motor Development, Motor Age, chronological age. 

 

 

 

 

 

 

 

 



           A temática sugerida, Educação Física Escolar: uma abordagem 

desenvolvimentista tem como objetivo discutir as características da Educação 

Física, com base em teorias do desenvolvimento humano, e propor uma abordagem 

desenvolvimentista para as aulas de Educação Física. 

         A Educação Física Desenvolvimentista encoraja  as características únicas do 

indivíduo e é baseada na proposição fundamental de que embora o desenvolvimento 

motor seja relacionado com a idade, ele não é dependente da idade. Como 

resultado disso, as decisões do professor concernentes a o que ensinar, quando 

ensinar e como ensinar é  baseada  primeiramente na adequação da atividade para 

o indivíduo, e não na adequação da atividade para um determinado grupo etário. 

         A Educação Física Escolar deve enfatizar a aquisição de habilidades de 

movimento e crescente competência física baseada no nível desenvolvimentista 

único no indivíduo. Portanto, as atividades de movimento que os alunos executam 

em programas de Educação Física na abordagem desenvolvimentista correspondem 

ao seu nível de aprendizado da habilidade motora. 

. É uma tentativa de integrar os conhecimentos de desenvolvimento motor, 

aprendizagem motora e, por meio desses, estruturar programas de Educação Física 

Escolar que historicamente tem desconsiderado o nível desenvolvimentista e a 

singularidade de cada aluno.   

A importância dos conhecimentos de crescimento, desenvolvimento e 

aprendizagem do ser humano na Educação Física Escolar pode ser resumidamente 

expressa em três aspectos que possibilitam em primeiro lugar, o estabelecimento de 

objetivos, conteúdos e métodos de ensino coerentes com as características de cada 

aluno; em segundo lugar, a observação e avaliação mais apropriada dos 

comportamentos de cada indivíduo, permitindo um melhor acompanhamento das 

mudanças que ocorrem e, finalmente, a interpretação do real significado do 

movimento dentro do ciclo de vida do ser humano.  

Nosso conhecimento do desenvolvimento de habilidades fundamentais e 

esportivas depende de fatores ambientais como local, incentivo e instrução de 

qualidade , o que tem implicações vitais para a Educação Física. Professores devem 

oferecer tempo suficiente para a prática da habilidade e devem  usar técnicas de 

reforço positivo para estimular constantemente o aprendiz. 

O desenvolvimento de habilidades motoras está relacionado à idade; não é 

dependente desta. A aquisição de habilidades é altamente individualizada por causa 



das características únicas e experiências de cada aluno. Além disto não é 

apropriado classificar atividades motoras somente pela idade ou série escolar; tal 

procedimento viola os princípios de apropriação individual. 

Professores de Educação Física devem selecionar experiências motoras  

baseadas no nível de capacidade dos alunos, sua fase de desenvolvimento e nível 

de aprendizado  da habilidade motora. 

A Educação Física adquire um papel importantíssimo a medida  que  ela pode 

estruturar o ambiente adequado para a criança, oferecendo experiências, resultando 

numa grande auxiliar e promotora do desenvolvimento. 

           Levando-se em consideração o que foi dito acima é importante que se faça a 

seguinte pergunta: 

           Qual é o perfil do comportamento motor dos alunos da 5ª série do Colégio 

Estadual de Marmeleiro? 

          Segundo Gallahue (2003), ”desenvolvimento é um processo contínuo que se 

inicia na concepção e cessa com a morte”. 

Apesar das mudanças mais acentuadas no desenvolvimento motor ocorrerem 

nos primeiros anos de vida, deve-se manter na mente a idéia de que, este é um 

processo de desenvolvimento permanente. Assim, é importante o estudo do 

movimento das diversas fases do desenvolvimento motor, como a adolescência, a 

vida adulta, assim como é importante o estudo no período natal e na infância. 

Os primeiros anos de vida, de fato, merecem um maior enfoque, 

considerando-se que, os primeiros anos de vida, especialmente do nascimento aos 

seis anos, são essenciais para o indivíduo. Porém devemos considerar o fato de 

que, são necessários cerca de vinte anos para que o organismo se torne maduro e 

que o desenvolvimento motor é um processo contínuo que acontece ao longo da 

vida. 

O desenvolvimento motor é um processo ordenado e seqüencial para todos 

os indivíduos variando apenas na velocidade que este processo ocorre. Segundo Go 

Tani et al ( 1988) “ Pode-se dizer que a ordem em que as atividades são dominadas 

dependem mais do fator maturacional, enquanto o grau e a velocidade em que 

ocorre o domínio estão mais na dependência das experiências e diferenças 

individuais” 

Em cada idade o movimento toma características significativas e a aquisição 

ou aparição de determinados comportamentos motores tem repercussões 



importantes no desenvolvimento da criança. Cada aquisição influencia na anterior, 

tanto no domínio mental como no motor, através da experiência e troca com o meio 

(Fonseca, 1988). 

O desenvolvimento caracteriza-se por uma sequência fixa de mudanças 

morfológicas e funcionais no organismo que, todavia, ocorrem em diferentes 

velocidades de indivíduo para indivíduo. Caracterizar o estágio de desenvolvimento, 

portanto, não pode ser realizado apenas através de idade cronológica, mas sim 

através da idade biológica. 

O desenvolvimento motor representa um aspecto do processo 

desenvolvimentista total e está intrinsecamente inter-relacionado às áreas cognitivas 

e afetivas do comportamento humano, sendo influenciado por muitos fatores. A 

importância do desenvolvimento motor ideal não deve ser minimizada ou 

considerada como secundária em relação a outras áreas do desenvolvimento.   

 

 “Desde o momento da concepção o organismo humano tem uma lógica 
biológica, uma organização, um calendário maturativo e evolutivo, uma 
porta aberta à interação e a estimulação. As possibilidades motoras da 
criança evolucionam amplamente com sua idade, sendo cada vez mais 
variadas e complexas. Durante a gestação, o feto começa a dar sinais de 
vida ao mundo exterior fundamentalmente através de uma atividade motora” 
(ROSA NETO, 1996). 

 
 
É necessário compreender o funcionamento neurofisiológico na maturação a 

fim de fornecer bases teóricas para a estruturação de um plano de ensino que 

considere as fases de desenvolvimento neural do aluno, maximizando assim o 

aprendizado.  

A aprendizagem é a mudança de comportamento viabilizada pela plasticidade 

dos processos neurais cognitivos. Considerando que a aprendizagem motora é 

complexa e envolve praticamente todas as áreas corticais de associação, é 

necessário compreender o funcionamento neurofisiológico na maturação a fim de 

fornecer bases teóricas para a estruturação de um plano de ensino que considere as 

fases de desenvolvimento neural da criança, maximizando assim o aprendizado.       

Segundo Romanelli (2003), a noção de maturação nervosa é uma das mais 

fundamentais para se explicar o processo de aprendizagem. Os psicólogos 

acreditam que os comportamentos não podem ser externados até que seu 

mecanismo neural tenha se desenvolvido (Kolb e Whishaw, 2002).  



A aprendizagem resulta da recepção e troca de informações entre o meio 

ambiente e os diferentes centros nervosos. Desta forma, a aprendizagem inicia com 

um estímulo de natureza físico-química, advindo do ambiente que é transformado 

em impulso nervoso pelos órgãos de sentido. 

Na região anterior do cérebro (lobos frontais) é que acontece o planejamento, 

organização e execução do movimento. Outras áreas também participam da ação 

motora, enviando mensagens, dosando a força, a agilidade, fornecendo feedback 

visual, táctil e auditivo, permitindo dessa forma o ajuste constante do movimento 

(KOLB E WHISHAW,2002).  

Na região frontal, o movimento acontece da seguinte forma: primeiramente há 

uma intenção de movimento, um planejamento elaborado no córtex pré-frontal; em 

seguida essa informação passa para a área pré-motora ( que fica entre o lobo pré-

frontal e a área motora) que é responsável por organizar a sequência motora; 

posteriormente esta é projetada na área motora primária (que fica no giro pré-

central) que enviará os impulsos (via medula) para a musculatura a fim de executar 

o movimento planejado. Esse processo é dosado por muitas outras estruturas que 

dosam a força, a velocidade, e dão feedback constante ao movimento (KOLB E 

WHISHAW, 2002). 

Assim como a linguagem, a aprendizagem motora depende de processos 

complexos. A maturação acontece progressivamente das áreas primárias até as 

terciárias. Na região frontal, que está diretamente associada ao planejamento, 

controle e execução dos movimentos voluntários, a maturação ocorre de forma um 

pouco diferente. 

Movimentos são grande importância biológica, psicológica, social , cultural e 

evolutiva, desde que é através de movimentos que o ser humano interage com o 

meio ambiente. A interação com o meio ambiente através da troca constante de 

matéria, energia e informação é um aspecto fundamental para a sobrevivência  e 

desenvolvimento de todo e qualquer sistema vivo. 

É através do movimento que o ser humano age sobre o meio ambiente para 

alcançar os objetivos desejados ou satisfazer suas necessidades. Acresça-se ainda 

sua grande importância cultural e social. A comunicação, a expressão da criatividade 

e dos sentimentos se dá através dos movimentos. 

O processo de desenvolvimento motor  é previsível em termos de princípios 

universais e progressões seqüenciais enquanto as crianças desenvolvem níveis 



mais altos de funcionamento. No entanto, as crianças demonstram considerável 

variação individual devido à variedade de fatores ambientais e hereditários. A função 

motora, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento afetivo-emocional estão 

intimamente ligados na criança, compondo e formando relações que, facilitam a 

abordagem global da criança e constituem as estruturas do desenvolvimento 

psicomotor. 

Professores de Educação Física que atuam na abordagem 

desenvolvimentista devem aprender sobre as características motoras típicas, 

cognitivas e afetivas de cada faixa etária. 

A aquisição de habilidades motoras está no núcleo do programa de 

Educação Física Desenvolvimentista. O termo habilidade motora refere-se ao 

desenvolvimento do controle motor, precisão e exatidão na execução dos 

movimentos fundamentais e especializados. As habilidades motoras são 

desenvolvidas e refinadas até o ponto em que as crianças são capazes de utilizá-las 

com considerável facilidade e eficiência dentro de seu ambiente. 

A motricidade humana segundo Rosa Neto (2002), pode ser definida a partir 

dos seguintes aspectos: motricidade fina; motricidade global; equilíbrio; esquema 

corporal; organização espacial; organização temporal e lateralidade. Entretanto, 

apesar da inquestionável relevância e importância dessa área de conhecimento e da 

extensa literatura a respeito de populações específicas, como obesos, sedentários 

ou crianças com dificuldade de aprendizagem, existem poucos estudos relativos à 

população considerada como “típica”. Dessa forma, constata-se como de primordial 

relevância a avaliação do desenvolvimento motor de escolares para um 

entendimento fidedigno da realidade escolar, bem como as possíveis diferenças 

entre os sexos. 

As habilidades motoras podem,  ser subdivididas em três categorias. As três 

categorias do movimento - equilíbrio, locomoção e manipulação – classificam a 

função intencional do movimento de um indivíduo (Gallahue e Ozmun, 2002).  

Habilidades manipulativas abrangem movimentos grossos e finos. O  termo 

manipulação motora fina refere-se a atividades de segurar objetos, que enfatizam o 

controle motor, a precisão e a exatidão do movimento. Amarrar os sapatos, colorir e 

cortar com tesoura são exemplos de habilidades motoras fundamentais 

manipulativas finas.  



Motricidade Fina “é uma atividade de movimento espacialmente pequena, 

que requer um emprego de força mínima, mas grande precisão ou velocidade ou 

ambos, sendo executada principalmente pelas mãos e dedos, às vezes também 

pelos pés” (MEINEL, 1984, p.154). 

 A coordenação fina diz respeito à habilidade e destreza manual ou pedal 

constituindo-se como um aspecto particular na coordenação global. 

Habilidades motoras finas requerem a capacidade de controlar os músculos 

pequenos do corpo, a fim de atingir a execução bem-sucedida da habilidade 

(MAGILL, 1984).  

A coordenação visuomanual representa a atividade mais freqüente e mais 

comum no homem, atuando para pegar um objeto e lançá-lo, desenhar, escrever, 

pintar, etc. A atividade manual, guiada por meio da visão intervém com o conjunto de 

músculos que, asseguram a manutenção dos braços, do antebraço e da mão, 

seguidas de uma fase de agarrar. Para que haja coordenação desses movimentos é 

necessária a participação de diferentes centros motores e sensoriais. 

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

que representa uma das atividades humanas mais complexas. 

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 objeto. 

A coordenação visomotora é um processo de ação em que existe 

coincidência entre o ato motor e uma estimulação visual percebida. 

Já a manipulação motora grossa ou global refere-se aos movimentos que 

envolvem dar força a objetos ou receber força dos objetos. Arremessar, receber, 

chutar, agarrar e rebater são consideradas habilidades motoras fundamentais 

manipulativas grossas. 

Segundo Batistella (2001), a motricidade global tem como objetivo a 

realização e a automação dos movimentos globais complexos, que se desenrolam 

num certo período de tempo e que exigem a atividade conjunta de vários grupos 

musculares. 

  A motricidade global envolve movimentos que envolvem grandes grupos 

musculares em ação simultânea, com vistas à execução de movimentos voluntários 

mais ou menos complexos. 



Dessa forma, as capacidades motoras globais são caracterizadas por 

envolver a grande musculatura como base principal de movimento. No desempenho 

de habilidades motoras globais, a precisão do movimento não é tão importante para 

a execução da habilidade, como nos casos das habilidades motoras finas. Embora a 

precisão não seja um componente importante nesta tarefa, a coordenação perfeita 

na realização deste movimento é imprescindível ao desenvolvimento hábil desta 

tarefa (MAGILL, 1984). 

A coordenação global e as experimentações feitas pela criança 
levam a adquirir a dissociação do movimento, levando-a a ter 
condições de realizar diversos movimentos simultaneamente, sendo 
que cada um destes movimentos pode ser realizado com membros 
diferentes sem perder a unidade do gesto (OLIVEIRA, 2001). 

 

             Os professores de Educação Física devem preocupar-se primeiramente com 

a aquisição de habilidades motoras grossas e, em menor intensidade, com 

habilidades motoras manipulativas finas. 

As habilidades motoras de equilíbrio constituem a base para todas as outras 

habilidades locomotoras e manipulativas porque todo o movimento envolve um 

elemento de equilíbrio. As habilidades motoras de equilíbrio às vezes referidas como 

não locomotoras, são aquelas nas quais o corpo permanece no lugar, mas se move 

ao redor de seu eixo horizontal ou vertical. 

O equilíbrio é o estado de um corpo quando forças distintas atuam sobre ele e 

se compensam e se anulam mutuamente. Do ponto de vista biológico, a 

possibilidade de manter, posturas, posições e atitudes indica a existência de 

equilíbrio.   

As grandes transformações esqueléticas que se observam no homem têm 

uma relação de dependência com a postura vertical permanente e com a marcha 

bípede, características únicas entre todos os mamíferos. A posição vertical e o 

alinhamento da cabeça são os responsáveis pela evolução cortical dos seres vivos. 

A posição horizontal da visão fornece ao cérebro uma colocação perfeita para 

a centralização e integração das informações que originam o comportamento 

humano. Com uma atitude corporal vertical, o homem pode responder de modo mais 

adequado às exigências de seu próprio mundo. 



A posição em pé supõe que o sistema motor do organismo humano assegura 

a manutenção do equilíbrio estático ou dinâmico e luta assim, contra as forças da 

gravidade. 

A imagem do corpo representa uma forma de equilíbrio. Em um contexto de 

relações mútuas do organismo e do meio é onde se organiza a imagem do corpo 

como núcleo central da personalidade (ROSA NETO, 1996). 

 O esquema corporal é um elemento básico indispensável para a formação da 

personalidade da criança. É a representação relativamente global, científica e 

diferenciada que a criança tem de seu próprio corpo (WALLON, 1975). 

   A criança percebe-se e percebe os seres e as coisas que a cercam, em 

função de sua pessoa. Sua personalidade se desenvolverá a uma progressiva 

tomada de consciência de seu corpo, de seu ser, de suas possibilidades de agir e 

transformar o mundo à sua volta. Ela se sentirá bem na medida em que seu corpo 

lhe obedece, em que o conhece bem, em que o utiliza não só para movimentar-se, 

mas também para agir (PEREIRA, 2002). 

As atividades tônicas, que está relacionada à atitude, postura e a atividade 

cinética, orientada para o mundo exterior. Essas duas orientações da atividade 

motriz (tônica e cinética), com a incessante reciprocidade das atitudes, da 

sensibilidade e da acomodação perceptiva e mental, correspondem aos aspectos 

fundamentais da função muscular, que deve assegurar a relação com o mundo 

exterior graças aos deslocamentos e movimentos do corpo (mobilidade) e assegurar 

a conservação do equilíbrio corporal, infra-estrutura de toda ação diferenciada 

(tono).  

A função tônica se apresenta em um plano fisiológico, em dois aspectos: o 

tono de repouso o estado de tensão permanente do músculo que se conserva 

inclusive durante o sono; o tono de atitude, ordenado e harmonizado pelo jogo 

complexo dos reflexos da atitude, sendo estes mesmos, resultado das sensações 

proprioceptivas e da soma dos estímulos provenientes do mundo exterior (ROSA 

NETO, 1996). 

A noção do espaço é uma noção ambivalente, ao mesmo tempo concreta e 

abstrata, finita e infinita. Na vida cotidiana utilizamos constantemente os dados 

sensoriais e perceptivos relativos ao espaço que nos rodeia. Estes dados sensoriais 



contêm as informações sobre as relações entre os objetos que ocupam o espaço, 

porém, é nossa atividade perceptiva baseada sobre a experiência do aprendizado a 

que lhe dá um significado. A organização espacial depende simultaneamente da 

estrutura de nosso próprio corpo (estrutura anatômica, biomecânica, fisiológica, 

etc.), da natureza do meio que nos rodeia e de suas características (ROSA NETO, 

1996). 

Todas as modalidades sensoriais participam pouco ou muito na percepção 

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

espacial designa nossa habilidade para avaliar com precisão a relação física entre 

nosso corpo e o meio ambiente, e a tratar as modificações no curso de nossos 

deslocamentos (OLIVEIRA, 2001). 

  As primeiras experiências espaciais estão estreitamente associadas ao 

funcionamento dos diferentes receptores sensoriais sem os quais a percepção 

subjetiva do espaço não poderia existir; a integração contínua das informações 

recebidas conduz a sua estruturação, e ação eficaz sobre o meio externo. Olho e 

ouvido; labirinto; receptores articulares e tendinosos; fusos neuromusculares e pele; 

representam o ponto de partida de nossa experiência espacial (ROSA NETO, 1996). 

  A percepção relativa à posição do corpo no espaço e de movimento tem como 

origem estes diferentes receptores com seus limites funcionais, enquanto que a 

orientação espacial dos objetos ou dos elementos do meio, necessita mais da visão 

e audição. Está praticamente estabelecido que da interação e da integração destas 

informações internas e externas provem nossa organização espacial (OLIVEIRA, 

2001). 

          O corpo humano está caracterizado pela presença de partes anatômicas 

pares e globalmente simétricas. Esta simetria anatômica se redobra, não obstante, 

por uma assimetria funcional no sentido de que certas atividades que só intervêm 

numa das partes. Por exemplo, escrevemos com uma só mão; os centros de 

linguagem se situam na maioria das pessoas no hemisfério esquerdo. 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 

enquanto ao tratamento da informação sensorial ou enquanto ao controle de certas 

funções (OLIVEIRA, 2001). 



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

hemisférios a iniciativa da organização do ato motor, que desembocará na 

aprendizagem e a consolidação das práxis. Esta atitude funcional, suporte da 

intencionalidade, se desenvolve de forma fundamental no momento da atividade de 

investigação, ao largo da qual a criança vai enfrentar-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 permitir-lhe 

organizar suas atividades motoras (ROSA NETO, 1996). 

O presente estudo tem foco na terceira idade escolar que estende-se 

aproximadamente do décimo ao décimo primeiro - segundo ano de vida nas 

meninas e do décimo ao décimo terceiro ano de vida nos meninos.    

Seguindo o processo de desenvolvimento motor, a  partir dos 10 a 12 anos de 

idade, quando a maioria inicia as quatro últimas séries do Ensino de 1º Grau, as 

crianças estão aptas  para adquirir habilidades  específicas. Este fato está muito 

relacionado com o problema do período crítico de aprendizagem. O conceito de 

período crítico de aprendizagem está baseado na noção de que certos períodos, 

durante o crescimento e desenvolvimento, são ótimos para influenciar o 

comportamento e influenciar a aprendizagem. Período crítico de aprendizagem é, 

portanto, aquele em que as capacidades mínimas necessárias para aprender 

determinadas habilidades estão presentes no indivíduo. Antes deste período, 

qualquer tentativa resulta em pouca aprendizagem, da mesma forma que, após este 

período, fatores como idade, por exemplo, podem interferir no sentido de dificultar ou 

até mesmo impedir a aprendizagem. O sistema nervoso humano apresenta muita 

plasticidade, porém um retardamento acentuado pode ser irrecuperável. 

O período crítico não é determinado pela idade cronológica. Ele é baseado no 

estado maturacional do sistema nervoso para uma determinada habilidade. Desta 

forma, não existe um único período crítico ou idade cronológica para a aquisição de  

todas as habilidades. Em se tratando de habilidades específicas, este momento se 

inicia aos 10 a 12 anos de idade, quando a criança tem desenvolvido um grande 

repertório de habilidades básicas. 

Para se orientar a aprendizagem de habilidades motoras  de forma adequada, 

muitos fatores devem ser considerados, mas o essencial é a compreensão do 

processo de aprendizagem motora, pelo qual  estas habilidades são aprendidas.   



 Segundo Go Tani...[et al] (1988) 
 

“A Aprendizagem motora, como uma área de estudo, procura explicar o que 
acontece internamente com o indivíduo, quando passa, por exemplo, de um 
estado em que não sabia andar de bicicleta para um estado em que o faz 
com muita proficiência. É portanto uma área de estudo preocupada com a 
investigação dos mecanismos e variáveis responsáveis pela mudança no 
comportamento motor de um indivíduo.” 

 

 Nesta fase de melhor capacidade de aprendizagem motora, as habilidades 

motoras, geralmente alcançam um bom nível especialmente as habilidades de 

aprendizagem e de direção motora. 

O comportamento motor na terceira idade escolar é caracterizado por notória 

satisfação de movimento, atividade e prontidão de entrada na atividade esportiva. 

Na escola, é importante dar-se a máxima consideração à necessidade de 

movimento dos alunos, isto se faz necessário para a saúde, o desenvolvimento 

físico e motor normal e também o bem estar psíquico das crianças. 

Em particular, mostra-se que os processos de aprendizagem motora na 

terceira idade escolar não ocorrem tanto pelas vias de uma análise racional do 

movimento a ser aprendido, como geralmente é o caso dos adultos. As crianças não 

pensam muito sobre como devem ser executadas as particularidades do movimento. 

Elas compreendem primeiramente o decurso como um ato global, executam 

imediata e conjuntamente o decurso visto, repetindo-o, então como um todo. Por fim, 

deve ser citada a experiência do movimento, como um requisito da “aprendizagem 

do momento”. Ela é mais desenvolvida, refinada e variada, quanto mais as crianças 

puderem desenvolver o seu poder de movimento. 

As habilidades de direção e de combinação motora são caracterizadas, nas 

meninas dos 10 aos 12 anos e nos meninos dos 10 aos 14 anos, por níveis de 

crescimento anuais que, comparados com os da primeira idade escolar, são 

levemente menores, mas refletem claros progressos. Ainda é importante dizer em 

relação à isso, é que, na terceira idade escolar, se alcança geralmente um nível, por 

assim dizer, bom, o que capacita muitos alunos a atividades esportivas múltiplas e 

especialmente a rendimentos de aprendizagem motora consideráveis. 

Na terceira idade escolar deve-se destacar que no desenvolvimento motor, 

deve-se levar em conta uma grande variabilidade. Esta afirmação atinge, em maior 

grau, a primeira fase da maturação, quando se parte de grupos etários cronológicos. 



O comportamento motor esperado é caracterizado pela fase de habilidades 

motoras especializadas. Depois que crianças alcançam o estágio maduro de um 

padrão motor fundamental, poucas alterações ocorrem. As mudanças ocorrem na 

precisão, na exatidão e no controle motor, porém não no padrão motor. O início da 

adolescência é marcado pela transição e a combinação dos padrões motores 

maduros. Nesta fase as crianças começam a enfatizar a precisão e a habilidade de 

desempenho em jogos e movimentos relacionados aos esportes. A habilidade e a 

competência são limitadas. 

Particularidades específicas da idade surgem na formação da aula de 

Educação Física.  Do ponto de vista do desenvolvimento motor, a idade favorável à 

aprendizagem deve ser aproveitada para o desenvolvimento multilateral das 

capacidades motoras. Esta tarefa dedica-se especialmente às aulas de Educação 

Física na escola. 

Os estudos sobre motricidade, em geral são realizados com o objetivo de 

conhecer melhor as crianças e de poder estabelecer instrumentos de confiança para 

avaliar, analisar e estudar o desenvolvimento de alunos em diferentes etapas 

evolutivas. 

Em muitas situações, a escolha de um instrumento de avaliação se faz de 

maneira incorreta. É dever do profissional, escolher um instrumento válido de 

avaliação com critérios científicos tais como: obter informação técnica e científica 

sobre o teste; considerar as condições práticas para realizar o teste como tempo de 

duração, amostra do estudo, material adequado e assim por diante. 

As formas de avaliar o desenvolvimento motor de uma criança podem ser di 

versas; no entanto, nenhuma é perfeita nem engloba holisticamente todos os 

aspectos do desenvolvimento.  

As provas motoras designam um conjunto de atividades marcadas por uma 

determinada idade. Permite determinar o avanço ou o atraso motor de uma criança, 

de acordo com os resultados alcançados nas provas. 

A escala de desenvolvimento compreende um conjunto de provas muito 

diversificadas  e de dificuldade graduada, conduzindo a uma exploração minuciosa 

de diferentes setores do desenvolvimento. A aplicação em um sujeito permite avaliar 

seu nível de desenvolvimento motor, considerando êxitos e fracassos, levando em 

conta as normas estabelecidas pelo autor da escala. 



          Para realizar este estudo foi instituída a população correspondente aos alunos 

matriculados na 5ª série A Vespertino do Colégio Estadual de Marmeleiro. 

A amostra para análise foi composta por 21 alunos, com faixa etária de 10 e 

11 anos. 

O instrumento utilizado na coleta dos dados foi a Escala de Desenvolvimento 

Motor de Rosa Neto (2002), que avalia os seguintes elementos da motricidade 

humana: motricidade fina (óculo – manual), motricidade global (coordenação), 

equilíbrio (postura estática), esquema corporal (imitação de postura, rapidez), 

organização espacial (percepção do espaço), organização temporal (linguagem e 

estruturas temporais), lateralidade (mãos, olhos, pés). Para cada elemento citado foi 

aplicada uma bateria de testes com grau de dificuldade progressivo, na qual o aluno 

segue executando até não conseguir realizar o teste proposto ou chegar ao final da 

bateria. A idade motora do indivíduo corresponde ao teste de maior grau de 

dificuldade que ele conseguiu realizar. 

             O local utilizado foi uma sala do Colégio Estadual de Marmeleiro bem 

iluminada e ventilada, preparada para os testes onde ficaram guardados os 

materiais usados para os exames. 

             Na execução dos testes as crianças permaneceram com sua roupa normal, 

Despindo apenas aquelas vestimentas que pudessem dificultar os movimentos. Para 

não escorregar e, ao mesmo tempo, para permitir uma correta observação nos 

testes de coordenação e equilíbrio,  tiraram os calçados. 

 Os materiais usados nos testes foram: Para motricidade fina: Bola com 6 cm 

de diâmetro; Motricidade Global: caixa de fósforos e cadeira; Esquema Corporal 

:folha de papel quadriculado com 25 x 18 cm; Organização Espacial:Cartão de 

18x10 cm e 3 cubos de cores diferentes; Lateralidade: Bola com 6 cm de diâmetro , 

tubo longo de cartão, cartão de 15 x 25 cm e tesoura. 

            Os testes da Escala de Desenvolvimento Motor de Rosa Neto foram 

constituídos por tarefas correspondentes às idades de 7 a 11 anos para determinar a 

Idade Motora dos participantes. 

A ordem de apresentação dos testes foi crescente, partindo da idade cronológica da 

criança e a idade motora baseia-se no sucesso ou fracasso em cada tarefa. 

           Os testes foram aplicados a partir da idade motora de 7 anos. Se a criança 

obteve êxito em um teste, o resultado foi positivo e  registrado com o símbolo 1. 



Se o teste exigiu habilidade com o lado direito e esquerdo do corpo, foi 

registrado 1, quando houve êxito com os dois membros. Se o teste teve resultado 

positivo apenas com um dos membros (direito ou esquerdo) o resultado foi registrado 

com ½.  Se o teste teve resultado negativo, foi registrado 0. 

Os testes que foram realizados para análise do desenvolvimento motor dos 

alunos de 10 e 11 anos do Colégio Estadual de Marmeleiro encontram-se no 

protocolo de Rosa Neto (1996).  

A partir dos testes realizados como os alunos da faixa etária de 10 e 11 anos, 

no Colégio Estadual de Marmeleiro, verificando elementos da motricidade como: 

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

a lateralidade, apresentam-se aqui os resultados obtidos neste trabalho analisando-

se cada aspecto avaliado. 

Os resultados encontrados referem-se a testagem de 21 alunos de 5ª série, 

sendo 15 alunos com idade cronológica de 10 anos e 6 com idade cronológica de 11 

anos. 

           Na Motricidade fina o resultado foi 1 aluno com Idade cronológica de 10 anos 

apresentou motricidade fina correspondente à Idade Motora  de 9 anos. 

           Já na Motricidade global 4 alunos com Idade cronológica de 10 anos 

apresentaram Idade Motora  de 9 anos e 1 aluno com Idade Cronológica de 10 anos 

apresentou Idade Motora de  8 anos. 

O objetivo deste estudo foi analisar a validade de construção dos testes 

motores em equilíbrio, observando a ordenação e os graus de dificuldade da tarefa. 

Os testes propostos foram: equilíbrio de cócoras com olhos fechados (7 anos), tronco 

flexionado nas pontas dos pés (8 anos), fazer um  quatro (9 anos), equilíbrio nas 

pontas dos pés com olhos fechados (10 anos) e finalmente, equilíbrio em um pé só 

com olhos fechados (11 anos). O tempo em que as crianças deveriam permanecer 

em cada postura e o número permitido de tentativas variaram de teste para teste, 

seguindo o protocolo proposto por Rosa Neto. 

 Com relação aos resultados nos testes de equilíbrio 1 aluno com Idade 

Cronológica de 10 anos apresentou Idade Motora de 9 anos e 2 alunos com Idade 

Cronológica de 11 anos apresentaram Idade Motora de 10 anos. 

Nos testes de Esquema corporal 3 alunos com Idade Cronológica de 10 anos 

apresentaram Idade Motora de  8 anos e 1 aluno com Idade Cronológica de10 anos 

apresentou Idade Motora de 9 anos. 



            

Com relação à organização espacial 1 aluno com Idade Cronológica de 10 

anos apresentou Idade Motora de 9 anos e 2 alunos com Idade Cronológica de 10 

anos apresentaram Idade Motora de 8 anos; 1 aluno com Idade Cronológica de 11 

anos apresentou Idade Motora de  10 anos. 

Quanto à lateralidade avaliada na Escala de Desenvolvimento Motor, refere-

se a preferência que a criança como indivíduo, adota o emprego de um dos lados do 

corpo (predomínio) sobre o outro lado, ou seja, prefere o esquerdo ao invés do 

direito, e vice-versa. Segundo Rosa Neto (2002) 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. Os 

resultados apresentados referentes a lateralidade foram 18  alunos destros 

completos, 1 aluno sinistro completo, 1 aluno com lateralidade indefinida  e 1 aluno  

com lateralidade cruzada. 

Levando-se em conta os resultados mencionados anteriormente, pôde-se 

concluir que a existência de variações no desenvolvimento motor dos alunos 

analisados.  

Os resultados apresentados apontam uma discrepância entre a média da 

idade cronológica quando comparado com a média da idade motora. 

Esta pesquisa permitiu observar-se um alto índice de alunos com idade 

motora inferior à idade cronológica média que segundo Rosa Neto (2002) e outros 

desenvolvimentistas consideram ideal.  

Os alunos das 5ªs séries são tratados como se tivessem a mesma habilidade 

e o mesmo desenvolvimento. Mas é notório e foi possível constatar através dos 

testes que os alunos apresentam grande diferença no desenvolvimento motor que 

foi o foco da investigação. 

Foi mostrada claramente neste estudo a importância da testagem e do 

planejamento de um programa de Educação Física Escolar que ofereça experiências 

de movimento adequadas ao nível de crescimento e desenvolvimento do aluno que 

ingressa na 5ª série do ensino fundamental. 

A presente avaliação pode favorecer o entendimento do processo de 

desenvolvimento motor das crianças, permitindo que os profissionais envolvidos na 

Educação Física Escolar consigam avaliar e intervir no desenvolvimento dos alunos,  



por meio da adequação das atividades. Assim é possível sugerir que novos estudos 

sejam conduzidos de forma, a avaliar a qualidade das atividades motoras propostas 

no ambiente escolar e seu relacionamento com o desenvolvimento motor. 

Neste sentido, será possível no futuro ter alunos com melhor 

desenvolvimento e desempenho motor, alunos que com facilidade e competência 

participem de jogos e modalidades esportivas durante sua vida toda. 
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