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Resumo: Este estudo teve por objetivo principal investigar o efeito da prática de estruturas 
rítmicas na aprendizagem de habilidades motoras. Em um primeiro momento foi feita a 
seleção dos participantes a partir da indicação dos professores de sala de crianças com 
problema de coordenação motora. Em seguida as crianças foram avaliadas através de 
uma bateria de testes que indica a idade motora da criança.  Avaliação da coordenação 
motora grossa; coordenação motora fina e organização espaço temporal e de 
habilidades da escrita manual foi então realizada para obtenção de referencial para 
avaliação de um programa de intervenção dirigido à aquisição de habilidades motoras.  
O programa de intervenção foi baseado em atividades relacionadas com a coordenação 
motora grossa, fina e de escrita com ênfase na atenção, verbalização e no ritmo.    Os 
resultados foram então apresentados aos docentes e equipe pedagógica da escola.  De 
modo geral os resultados indicaram melhores resultados após o programa de 
intervenção, mas tal melhora foi registrada também para o grupo de controle o que 
impossibilita atribuir ao programa de intervenção a razão de tal melhora.  No entanto, 
os professores foram unânimes em afirmar que as crianças que passaram pela 
intervenção apresentaram mudança de comportamento na execução de tarefas na sala 
de aula principalmente com maior concentração na execução destas tarefas e 
persistência no alcance das metas. 
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INTRODUÇÃO 

Estudo anterior sobre o comportamento motor no processo de escolarização de 

crianças em escola pública no interior de São Paulo apontou problemas no desenvolvimento motor 

das crianças avaliadas. Uma das formas levantadas para a solução de tais problemas seria 

através de um programa de intervenção que focalizasse a coordenação motora em habilidades 

grossa, finas e de escrita. A partir de revisão da literatura sobre crianças que apresentam 

distúrbios de coordenação motora foi elaborado o presente projeto visando que teve por objetivo 

investigar o efeito da prática de estruturas rítmicas na aquisição de habilidade motoras.   
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O público alvo do projeto desenvolvido em 2004 era constituído de  crianças de 5 a 

11 anos que apresentaram déficit na coordenação motora. De acordo com a literatura (ver 

Haywood e Getchell, 2001) o crescimento e desenvolvimento após o nascimento ocorre em um 

padrão de mudanças ordenado e preciso mas que existe uma grande variabilidade temporal entre 

os seres humanos na ocorrência de eventos que marcam o curso deste desenvolvimento.  No 

período dos 5 aos 11 anos de idade o desenvolvimento motor é caracterizado por aumentos 

lentos, porém estáveis, na altura e no peso, e por um progresso em direção a uma maior 

organização dos sistemas sensorial e motor. As habilidades perceptivo-motoras vão sendo 

refinadas gradualmente com a integração sensório-motora em constante harmonia, de modo que 

no final desse período a criança desempenha numerosas habilidades sofisticadas. Rebater bolas, 

andar de bicicleta e pular corda são exemplos de habilidades que são aperfeiçoadas com o 

decorrer do tempo e com a prática, em função da melhora que ocorre na precisão visual, nas 

habilidades de perseguição visual a objetos em movimento, no tempo de reação e de movimento e 

na integração sensório-motora. Convém realçar que no inicio desse período o tempo de reação é 

lento, causando dificuldade na coordenação olho-mão e na coordenação olho-pé. Ao final do 

período estas coordenações já estão bem estabelecidas. 

A maioria das habilidades motoras fundamentais tem potencial para estar bem 

definida no início desse período. As atividades que envolvem os olhos e os membros 

desenvolvem-se lentamente. Atividades como rebater ou arremessar bolas requerem considerável 

prática para seu domínio. De modo geral, os mecanismos perceptivo-visuais estão totalmente 

estabelecidos ao final desse estágio (GALLAHUE & OZMUZ, 2001).  O repertório motor vai se 

estabelecendo a partir das atividades que a criança realiza.  Além disso, a prática de habilidades 

motoras é um fator muito importante para a integração da percepção com a ação. Se neste 

período da vida a criança não tiver oportunidade de prática, instrução e encorajamento, ela não vai 

adquirir os mecanismos básicos para a execução de tarefas motoras como, por exemplo, 

identificar os estímulos relevantes para a ação eficiente, a estrutura temporal da tarefa e o padrão 

motor adequado. 

Com relação às habilidades motoras fundamentais, para Gallahue e Ozmuz (2001) 

a maioria das crianças possui um potencial desenvolvimental para estar no estágio maduro por 

volta da idade de 6 anos. No entanto, há evidências de estudos realizados em nosso laboratório 

(FORTI et al, 1992; FANTUCCI et al, 1992; PELLEGRINI & DOIMO, 1989; CAVALLARO, 1985; 

PELLEGRINI, 1985) de que isto não ocorre em nosso meio. A conquista real dependerá da 

interação das restrições impostas pela  tarefa,  organismo e ambiente no curso do 

desenvolvimento motor.     
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A percepção espacial é um componente básico do desenvolvimento perceptivo-

motor e pode ser dividido em duas subcategorias: 1) conhecimento de quanto espaço o corpo 

ocupa e (2) a habilidade de projetar o corpo efetivamente no espaço externo. Enquanto isto, a 

percepção temporal relaciona-se à aquisição de uma estrutura temporal adequada, sendo 

despertada e refinada ao mesmo tempo em que se desenvolve o mundo espacial da criança. A 

percepção temporal vincula-se intimamente à interação coordenada de vários sistemas 

musculares a muitas modalidades sensoriais. Os termos “coordenação-manual” e “coordenação 

entre olhos e pés” refletem a inter-relação desses processos. Neste sentido, GALLAHUE e 

OZMUZ (2001) afirmam que um indivíduo com dimensão temporal bem definida é um indivíduo 

coordenado.   

A organização temporal relativa é a distribuição temporal dos vários elementos que 

compõem uma determinada habilidade de modo que ampliando ou diminuindo o tempo total de 

duração da execução da habilidade implica em ampliar ou diminuir proporcionalmente a duração 

de cada um dos componentes desta habilidade.  A organização temporal relativa é identificada 

como sendo a estrutura profunda de uma habilidade, estrutura que permanece invariante diante 

dos ajustes e adaptações necessárias frente a mudanças no ambiente (SCHMIDT & WRISBERG, 

2004). A aquisição de habilidades motoras passa necessariamente pelo aprendizado da 

organização temporal relativa da habilidade sendo aprendida.      

O desempenho de movimentos locomotores fundamentais, como andar, correr, 

saltar entre outros, deve ser suficientemente flexível de modo que possam ser alterados à medida 

que as necessidades do ambiente o exijam, sem prejuízo do objetivo do ato. A criança deve ser 

capaz de (1) usar qualquer movimento, de certo repertório de movimentos, para alcançar o 

objetivo; (2) mudar de um tipo de movimento para outro, quando a situação assim exigir; (3) 

adaptar cada movimento a pequenas alterações na estimulação ambiental (GALLAHUE & OZMUZ, 

2001).  A aquisição das habilidades motoras básicas ocorre naturalmente desde que seja dada 

oportunidade da criança vivenciar tais habilidades.  O atraso motor observado em crianças 

provavelmente reflete  a falta de oportunidade dada a estas crianças de no dia a dia vivenciarem 

um bom número de atividades motoras. Foi com base neste referencial teórico que o presente 

estudo foi elaborado.  Ao considerarmos a importância das estruturas temporais rítmicas estarem 

bem definidas para uma eficiente coordenação motora então, torna-se indispensável a prática de 

atividades físicas orientadas buscando suprir e/ou minimizar os déficits motores apresentados.    
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OBJETIVO 

Investigar o efeito da prática de estruturas rítmicas na aprendizagem de habilidades 

motoras. 

 

MÉTODO 

Participantes - Inicialmente, participaram do projeto 86 crianças com idades entre 4 

e 9 anos, de ambos os sexos, regularmente matriculadas em escola municipal localizada na 

periferia da cidade de Limeira, SP. Os pais ou responsáveis pelas crianças assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com o Comitê de Ética do Instituto de Biociências da 

UNESP,  Rio Claro.  

PROCEDIMENTOS 

Seleção e organização dos grupos de participantes - A seleção das crianças que 

participaram do estudo foi feita em um primeiro momento por indicação dos professores de sala de 

aula a partir da observação dos alunos que apresentavam algum problema de coordenação 

motora. As crianças indiciadas passaram por uma avaliação para avaliação da idade motora 

(ROSA NETO, 2002).  Esta avaliação teve como objetivo identificar o nível de desenvolvimento 

motor das crianças e averiguar algum atraso motor nos elementos básicos da motricidade, visto 

que essa avaliação compreende testes de: motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, 

esquema corporal, organização espacial e lateralidade. Assim, foi possível verificar o nível de 

desenvolvimento motor das crianças, comparando a idade cronológica com a idade motora 

calculada em cada teste e a sua quantificação geral.   A bateria de testes propõe 7 níveis do 

desenvolvimento motor, a saber: muito inferior; inferior; normal baixo; normal médio; normal alto; 

superior e muito superior. 

Com base nos resultados da bateria de testes, os participantes foram agrupados  

em:  

Grupo com Atraso Motor (AM) composto por crianças com desenvolvimento motor 

igual ou abaixo do nível “normal baixo”,  consideradas crianças com atraso motor (idade motora 

abaixo da idade cronológica), portanto necessitadas de um trabalho de intervenção.    

Grupo Controle (GC) com as demais crianças, ou seja, com as crianças em nível 

igual ou acima de “normal médio” do desenvolvimento motor. Apesar de todas as crianças terem 

sido selecionadas pelas professoras como crianças com problemas de coordenação motora, a 

avaliação da bateria de testes do Rosa Neto identificou algumas com o desenvolvimento motor 

igual ou acima do normal, considerados crianças sem atraso motor (idade motora igual ou acima 
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da idade cronológica) que não necessitariam necessariamente passar pelo programa de 

intervenção.  

Como o projeto abrangeu todas as classes da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental, agrupando crianças dos dois períodos em que a escola funcionava, 

necessariamente o grupo AM foi dividido em dois grupos e a realização da intervenção foi 

organizada de tal modo que as crianças com atraso motor do período da manhã foram as 

primeiras a passar pelo trabalho de intervenção enquanto que as crianças com  atraso motor do 

período da tarde constituíram o grupo controle com atraso motor.  Completados os procedimentos 

com as crianças do período da manha, o programa de intervenção foi desenvolvido com o período 

da tarde de modo similar ao desenvolvido no período da manha.  O grupo AM  do período da 

manhã era composto por 29 crianças, e o do período da tarde por 17 crianças. O grupo controle da 

manhã (GCM) era composto por 34 crianças sem atraso motor e do período da tarde (GCT) por 5 

crianças. Para o presente estudo foram assim identificados os seguintes grupos:     

• AM/i - grupo de crianças com atraso motor do período da manhã que foram submetidas ao 
programa de intervenção. 

• GC - grupo controle com crianças sem atraso motor dos dois períodos – manhã (GCM) e 
tarde (GCT). 

• AM/-i - grupo de crianças com atraso motor do período da tarde que serviu de controle ao 
AM/i da manhã.  Este grupo passou posteriormente pelo programa de intervenção  e teve 
seus dados incluídos ao grupo AM/i para fins de análise.  

QUADRO 1 – Número de crianças em cada um dos grupos em função do período em que 
freqüentavam a escola e da avaliação. 

GRUPO 
Avaliação 

AM/i (manhã) Controle (manhã) AM/-i(tarde) Controle (tarde) 

Inicial 29 34 17 5 

Final 1 29 28 17 4 

Final 2 - - 16  

A avaliação final 2 foi realizada somente para o Grupo Intervenção da tarde. 
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Intervenção – O programa de intervenção foi elaborado com atividades de 

coordenação motora grossa, de coordenação motora fina e de habilidade de escrita.  Consistia de 

10 planos de atividades dirigidas a coordenação motora grossa, coordenação motora fina e 

habilidades de escrita.  Os participantes formaram 3 grupos de modo que cada um deles passava 

pelas três atividades que eram desenvolvidas por um dos experimentadores.   

No trabalho de intervenção os estagiários chamavam, de sala em sala, os alunos 

selecionados para o Grupo Intervenção com a autorização das professoras. Os participantes foram 

organizados em três grupos e identificados com coletes de cores diferentes para cada grupo. Os 

programas de atividades foram elaborados em função da natureza da atividade (grossa, fina, de 

escrita) e todos eles foram desenvolvidos com procedimentos que envolviam as estruturas 

rítmicas, a atenção, e a verbalização.  As atividades eram realizadas em três estações de modo 

que em uma delas eram realizadas as atividades de coordenação motora grossa, em outra, as de 

coordenação motora fina/organização espaço temporal e na terceira as atividades relacionadas 

com a escrita manual. Cada grupo iniciava as atividades em uma das estações, tendo 10  minutos 

de duração. Após o término de cada sessão era feito um rodízio dos grupos de modo que todos 

passassem pelas três estações, totalizando 30 minutos de intervenção. Para o período da tarde os 

participantes formaram dois grupos, devido ao baixo número de crianças que compunham o grupo 

de intervenção deste período (17 crianças). Conseqüentemente, o número de sessões passou de 

3 para 2, porém com duração de 15 minutos cada, sendo 10 minutos de atividades relacionadas 

com a coordenação motora fina/ organização espacial-temporal ou com habilidades com a escrita, 

e acrescentado em cada sessão mais 5 minutos com atividades de coordenação motora grossa, 

totalizando no final 30 minutos de intervenção com 10 minutos em cada uma das atividades.  

Antes e após o programa de intervenção, todos os participantes foram avaliados em 

termos de coordenação motora grossa, coordenação motora fina/ organização espaço-temporal e 

habilidades relacionadas à escrita. Enquanto que o grupo de intervenção do período da manha foi 

avaliado antes e depois da intervenção, o grupo de intervenção do período da tarde foi avaliado ao 

mesmo tempo em que o do período da manha, mas sem ter passado pela intervenção até aquele 

momento.  Os resultados destas duas avaliações do grupo de intervenção da tarde serviram como 

referencia para o efeito da intervenção em crianças com atraso motor.  Concluída esta segunda 

avaliação, foi então aplicada a intervenção no grupo da tarde que passou por uma terceira 

avaliação para verificação dos efeitos do programa de intervenção também para este grupo.  Os 

resultados da intervenção com este grupo foram somados aos dados do grupo de intervenção do 

período da manhã.  Tal procedimento teve por objetivo garantir a todas as crianças com atraso 

motor a oportunidade de um trabalho de recuperação motora especialmente elaborado para a 

aquisição de habilidades motoras.  Uma criança deste grupo de intervenção do período da tarde 
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pediu transferência para uma outra escola, não tendo participado da terceira avaliação realizada 

com este grupo o que explica a queda de 17 para 16 participantes do grupo de intervenção do 

período da tarde.  Os dados do grupo controle (GCM+GCT), nos deram a referência do quanto 

uma criança sem atraso motor evoluiu durante o período em que foi desenvolvido o programa de 

intervenção com o grupo da manhã. 

AVALIAÇÃO DA COORDENAÇÃO MOTORA GROSSA   

1. Habilidades com bola (adaptado do Movement ABC-TOMI).   

Idade: 4 a 6 anos  
Teste de agarrar: Lançar o saco de feijão para a criança, a uma distancia de 1,20m, em direção 
ao peito dela e orientá-la para que pegue utilizando ambas as mãos (três tentativas). Deverá ser 
computado acerto e erro em cada tentativa. 

Teste Pontaria: Lançar uma bola de tênis de uma distancia de 1,83m em um alvo de 26cm de 
diâmetro, três tentativas e computar os erros e acertos. 

Idade: 7 a 8 anos 
Teste agarrar: Pingar a bola de tênis no chão e agarrá-la com apenas com a mão de lançamento, 
sendo três tentativas para cada mão. Computar os acertos e erros para cada mão. 

Teste de pontaria: Lançar o saco de feijão no balde a uma distancia de 1,83m. Três tentativas e 
computar os erros e acertos. 

Idade: 9 a 10 anos 
Teste de agarrar: Lançar a bola de tênis na parede a uma distancia de 1,83m, e segurá-la com 
ambas as mãos (três tentativas). Devera ser computado acerto e erro em cada tentativa. 

Teste de pontaria: Lançar o saco de feijão no balde a uma distancia de 2.44m. Três tentativas e 
computar os erros e acertos. 

Observação: Para todos os testes desta série era permitido aos alunos um período de 
familiarização de aproximadamente 20 seg. ou 2 tentativas para cada um dos testes. 

Na avaliação de agarrar da faixa etária de 7 a 8 anos, foram anotadas 6 tentativas 

(3 tentativas para cada mão), enquanto das demais faixas etárias (4 a 6 anos e 9 a 10 anos) foram 

anotadas 3 tentativas. Para análise dos dados, foi estabelecida a pontuação máxima de 3 pontos, 

portanto, para a faixa etária que apresentava 6 tentativas anotadas, cada acerto tinha o valor 0,5 

ponto e o erro 0 ponto, para as demais faixas etárias, com 3 tentativas anotadas, cada acerto tinha 

o valor de 1 ponto e o erro 0 ponto.  No teste de pontaria, cada faixa etária também apresenta 

testes específicos a idade, mas para todos os participantes eram dadas 3 tentativas, portanto cada 

acerto tinha o valor de 1 ponto e o erro 0 pontos, sendo a pontuação máxima de 3 pontos. A 

avaliação do equilíbrio apresentava apenas um teste em comum para todos os participantes, foram 

anotadas as duas tentativas realizadas, mas para fins de análise utilizou-se apenas a melhor 

tentativa. O mesmo ocorreu com a avaliação da força máxima, das três tentativas anotadas 

utilizou-se apenas a melhor tentativa para fins de análise.  
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2. Teste de Equilíbrio dinâmico 

O aluno deveria ir e voltar o maior número de vezes no banco (Banco de Wells) de 

extremidade a extremidade, em um período de 15s e tinha computado a distância percorrida (em 

metros). No caso de queda na tentativa era então computada a quantidade de metros percorrida 

até a queda.  O teste consistia de três tentativas sendo que a primeira não era incluída na análise, 

objetivando somente a familiarização do aluno com a tarefa. O resultado do teste é dado pela 

soma da quantidade metros percorridos nas duas últimas tentativas. 

3. Teste de Força Máxima e Controle de Força 

Força Máxima - ao aluno era pedido para que apertasse o dinamômetro manual com o máximo de 
força possível por três tentativas, sendo que era permitido um descanso de 10 a 15 s entre elas. 
Foi registrado o valor de força máxima alcançada em qualquer das tentativas. 

Obs.: O teste de Controle de força, no qual seria pedido ao aluno que tendo como parâmetro a 
força máxima do teste anterior,  ele aplicasse apenas metade (50%) da força aplicada nas 
tentativas de força máxima em três tentativas mostrou-se inadequado às crianças que participaram 
deste estudo pois elas demonstraram não dominar o conceito de metade ou 50% da forca máxima, 
inviabilizando tal avaliação.  

AVALIAÇÃO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA   

1. Tempo de Reação Simples (TRS): 10 tentativas com estímulo sonoro, e 10 tentativas com 
estímulo auditivo (ordem contrabalançada entre os participantes) 

Foi utilizado um programa computacional para emitir o estímulo e registrar o 

momento do toque na tecla. O participante permaneceu sentado confortavelmente em frente ao 

computador, que gerou o estímulo (auditivo ou visual) e armazenou os dados de cada sujeito em 

cada tentativa. O participante teve que teclar “Enter” no teclado do computador à sua frente 

imediatamente após ter ouvido ou visualizado o estímulo, dependendo da condição do teste. 

2. Tempo de Movimento (TM):  O teste de TM foi realizado em três condições, unimanual com a 
mão preferida, unimanual com a mão não preferida e coordenação bimanual (tarefa de toques 
repetitivos recíprocos). Em cada condição o participante executou 6 tentativas de 15 segundos 
cada e a ordem das tentativas unimanuais foi contrabalançada entre os sujeitos. A tarefa bimanual 
foi feita após as tentativas unimanuais. 

O participante permaneceu sentado confortavelmente em frente a uma mesa 

digitalizadora que foi utilizada para registrar no computador o momento e as coordenadas X e Y do 

toque realizado. A tarefa unimanual foi realizada tocando com a ponta de uma lapiseira (a qual 

estava conectada à mesa digitalizadora) dentro de dois retângulos de 2 cm de largura e 16 cm de 

altura e espaçados a 8 cm, desenhados em uma folha em baixa da tela transparente da mesa 

digitalizadora. O tarefa bimanual foi realizada com o toque das duas mãos em simultâneo nos 

retângulos porém em direções contrárias (tarefa de Fitts, 1954). 
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Avaliação da coordenação para a escrita 

1 – Tempo de escrita 

– Objetivo: avaliar o tempo de duração da escrita do nome em função do tipo de suporte e do 
material gráfico utilizados. 

– Material: folha pautada, folha sulfite, lápis e caneta. 

– Procedimento: a criança deveria escrever o seu primeiro nome, em letra de forma maiúscula, 
nos diferentes suportes, utilizando a caneta e o lápis. O tempo de duração da escrita será 
cronometrado. 

– Avaliação: era considera a maneira como a criança dimensiona a escrita do nome e a 
qualidade da escrita utilizando os diferentes materiais gráficos, assim como o tempo para a 
execução da tarefa. 

2 – Coordenação dinâmica manual 

– Objetivo: avaliar a coordenação fina de mãos e dedos com as capacidades visuo-perceptivas 
em termos de velocidade e de precisão. 

– Material: 03 clips metálicos. 

– Procedimento: a criança deveria compor e decompor uma corrente de clips; foram 
consideradas 03 tentativas de 60 segundos cada. 

– Avaliação: foi considerado o tempo da(s) tentativa(s) em que a criança teve sucesso.  

3 – Reprodução de figuras 

– Objetivo: avaliar se a criança consegue reproduzir figuras geométricas com precisão. 

– Material: folha de sulfite, lápis, cartões com figuras. 

– Procedimento: era apresentado meio quadrado na folha de sulfite, devendo a criança 
completar para ficar igual ao cartão apresentado (com um quadrado completo); na 
seqüência, eram apresentadas duas figuras geométricas (losango e polígono) as quais 
deveriam ser reproduzidas. Em seguida, era apresentado um movimento de caracol, no ar, 
com o dedo indicador; a criança deveria reproduzir o caracol no ar com o dedo indicador e 
depois reproduzi-lo no papel. 

– Avaliação: Na reprodução do quadrado, do losango e do polígono, foram considerados - 3 
pontos para reprodução perfeita do quadrado ou com dois lados sensivelmente maiores, 
conservando todos os ângulos retos; o losango com os ângulos bem observados e o 
polígono deveram ser reconhecíveis; 2 pontos quando a cópia do quadrado tinha dois 
ângulos retos e as demais figuras fossem reconhecidas; 1 ponto quando as três figuras 
fossem imperfeitas, mas dessemelhantes; zero quando as três figuras fossem iguais entre 
si ou apresentassem desenhos quaisquer de invenção (flor, casa, por exemplo). 

– Na reprodução do caracol foram atribuídos - 3 pontos na boa reprodução do caracol, tendo 
sido executado na mesma direção em que o movimento foi produzido (com a mão); 2 
pontos na reprodução do caracol no sentido contrário ao produzido pela mão; 1 ponto na 
reprodução de figura evidenciando circularidade e continuidade do movimento, não se 
considerando a reprodução de círculo; zero quando houvesse a reprodução de qualquer 
figura que não a de caracol. 

– Obs: a pontuação foi elaborada com base na escala apresentada por Lourenço Filho (   ) 
sendo feita uma adaptação percentual dessa escala. 
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4 – Traçado 

– Objetivo: avaliar a qualidade dos traçados reto, sinuoso e quadriculado. 

– Material: folha de sulfite com traçado sinuoso e quadriculado e lápis. 

– Procedimento: a criança deveria executar os traçados sinuoso e quadriculado no verso da 
folha que continha os mesmos traçados que já estavam no papel (verso); era considerado 
o tempo de 15s para a execução de cada um dos traçados. O traçado reto era feito na 
posição vertical em folha de sulfite afixada na parede sendo cronometrado o tempo de 
execução. 

– Avaliação: era considerada a velocidade com que a criança realizava a tarefa. 

 
RESULTADOS 

COORDENAÇÃO MOTORA GROSSA  

Os resultados do pré e pós-teste nas tarefas de agarrar, pontaria, equilíbrio 

dinâmico e força máxima são apresentados na TAB. 1.  Com exceção dos resultados da tarefa de 

agarrar, os dois grupos que passaram pelo programa de intervenção se beneficiaram com o 

mesmo. No entanto, os grupos de crianças com ou sem atraso motor que não foram submetidos 

ao programa de intervenção também apresentaram nítida melhora  mas a diferença entre os 

grupos no pré teste praticamente desaparece no pós-teste (exceção ao teste de agarrar).  

TABELA 1.  Média e  desvio padrão dos testes de agarrar, pontaria, equilíbrio dinâmico e fora 
máxima dos grupos experimentais (intervenção) e controle (sem intervenção) e antes (PRE) e 
após (POS) a intervenção. 

TESTE 

Agarrar Pontaria 
Equilíbrio 

Dinâmico 

Força 

Máxima 
GRUPOS CÁLCULO 

PRÉ PÓS PRÉ PÓS PRÉ PÓS PRÉ PÓS 

Média 2,08 2,35 1,23 1,81 8,19 9,66 11,16 12,30 
Intervenção 

Desvio Padrão 1,09 0,92 0,95 0,93 2,66 2,67 2,87 3,06 

Média 1,96 2,55 1,36 1,64 8,82 10,39 11,54 13,48 Controle 

  Desvio Padrão 0,94 0,67 0,91 1,16 2,75 2,83 2,84 3,46 
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HABILIDADE MOTORA FINA E ORGANIZAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL 

Tempo de reação.  Dados dos testes da avaliação do tempo de reação (TR) antes e após a 
intervenção são apresentados na TAB. 2. 

TABELA 2.  Dados das avaliações pré (PRE) e pós (POS) intervenção do teste de 
Tempo de Reação (ms). 

TESTES 
GRUPOS CÁLCULO 

AUD_PRE AUD_POS VIS_PRE VIS_POS 

Média 812 567 851 703 Grupo 

Intervenção Desvio Padrão 333 187 307 267 

Média 746 577 774 592 Grupo 

Controle Desvio Padrão 241 274 311 264 
 

AUD/PRE= pré-avaliação com sinal 

auditivo  

AUD/POS= pós-avaliação com sinal 

auditivo 

VIS/PRE= pré-avaliação com sinal 

visual 

VIS/POS= pós-avaliação com sinal 

visual 

 

 Com relação ao tempo de reação, sendo uma capacidade básica, não é treinável.  No 

entanto, a atenção do executante para a realizar a ação, ou seja, para tomar decisão pode ser 

influenciada pela prática.  Em resposta a estímulo auditivo, o grupo que participou da intervenção 

mostrou boa diminuição no TR, apresentando no pós-teste nível de resposta similar ao do grupo 

controle.  Diante de estímulo visual, apenas o grupo controle apresentou melhor resultado no pos-

teste. 

Tempo de movimento 

 
Dados do Tempo de Movimento (TM) em termos da velocidade média nos deslocamentos   

e porcentagem de erros (%) antes e  após a intervenção são apresentados nas TABELAS  2A e 2B 

respectivamente para a condição unimanual e nas TABELAS 2C e 2D para a bimanual. 
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TABELA 2A.  Dados do teste de Tempo de Movimento em velocidade média (cm/s) na condição 
unimanual. 

TESTES 
GRUPOS CÁLCULO 

U_MP_PRE U_MP_POS U_NP_PRE U_NP_POS 

Média 17,70 15,59 17,11 15,25 
GI 

Desvio Padrão 4,79 3,51 4,02 3,45 

Média 18,20 17,64 17,38 16,32 
Controle 

Desvio Padrão 5,36 4,23 4,21 3,34 

PRE = avaliação antecedente ao trabalho 
de intervenção 
PRO = avaliação posterior ao trabalho de 
intervenção 
 

U = tarefa na condição 
unimanual MP = mão preferida 
NP = mão não-preferida 

 

TABELA 2B.  Dados de Tempo de Movimento  (velocidade média - cm/s) na condição bimanual. 

TESTES 
GRUPOS  CÁLCULO 

B_MP_PRE B_MP_POS B_NP_PRE B_NP_POS 

Média 16,07 15,77 16,55 16,87 
GI 

Desvio padrão 4,53 3,88 5,22 5,27 

Média 15,48 16,67 15,04 18,85 
Controle  

Desvio padrão 4,73 4,13 3,37 4,29 

PRE = avaliação antecedente ao trabalho de intervenção 

PRO = avaliação posterior ao trabalho de intervenção 

B = tarefa na condição 

Bimanual 

MP = mão preferida 

NP = mão não-preferida 
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TABELA 2 C.  Média e desvio padrão da porcentagem de erro nos  testes de Tempo de 
Movimento antes e depois intervenção, para a mão preferida e não preferida na condição 
unimanual.   

TESTES 
GRUPOS CÁLCULO 

U_MP_PRE U_MP_POS U_NP_PRE U_NP_POS 

Média 14,98 10,60 23,42 20,42 
GI 

Desvio Padrão 10,34 6,99 11,54 10,44 

Média 21,62 11,74 29,59 20,66 
Controle 

Desvio Padrão 11,26 8,24 13,56 10,95 

PRE = avaliação antecedente ao trabalho de 

intervenção 

PRO = avaliação posterior ao trabalho de 

intervenção 

U = tarefa na condição unimanual 

MP = mão preferida 

NP = mão não-preferida 

 

 

 

TABELA 2D.  Média e desvio padrão da porcentagem de erro nos  testes de Tempo de 
Movimento antes e depois intervenção, para a mão preferida e não preferida na condição 
unimanual.   
 

TESTES 
GRUPOS CÁLCULO 

B_MP_PRE B_MP_POS B_NP_PRE B_NP_POS 

Média 14,98 10,60 23,42 20,42 
GI 

Desvio padrão 10,34 6,99 11,54 10,44 

Média 29,52 23,82 42,51 30,82 
Controle 

Desvio padrão 18,49 18,12 16,26 16,81 

PRE = avaliação antecedente ao trabalho 
de intervenção 
PRO = avaliação posterior ao trabalho de 
intervenção 
 

B = tarefa na condição Bimanual 
MP = mão preferida 
NP = mão não-preferida 
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HABILIDADE RELACIONADA COM A ESCRITA 

Tempo de escrita.   A TAB. 3 apresenta os dados do tempo de escrita (seg/letra) das avaliações 

pré e pós intervenção, dos grupos intervenção (GI) e controle (GC) nas várias condições. 

TABELA 3.  Média do Tempo de Escrita (seg/letra) nas avaliações pré e pós 
intervenção, no papel com pauta e sem pauta, com lápis e com caneta. 

TESTE 

LÁPIS CANETA 

s/ pauta c/ pauta s/ pauta c/ pauta 

 

GRUPO 

 
Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

GI 2,61 2,10 2,76 2,20 2,49 1,85 2,43 1,87 

GC 1,814 2,106 1,903 1,631 1,761 1,550 1,632 1,363 
 
 

Coordenação manual dinâmica e Reprodução de figuras.  A TAB. 4 e 5 apresentam, 

respectivamente, os dados do teste de coordenação manual dinâmica e reprodução de figuras, 

das avaliações pré e pós-intervenção, dos grupos intervenção (GI) e controle (GC). 

TABELA 4 
Dados da Coordenação Manual Dinâmica 
em tempo (s). 

TESTE 
GRUPO Pré Pós 
GI 28,62 26,46 
GC 35,68 28,88  

 
 
TABELA 5 
Dados da Reprodução de Figuras 
(pontuação) 

TESTE 
GRUPO Pre Pos 
GI 3,62 4,02 
GC 3,64 4,43 
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Traçado.  A TAB. 6 apresenta os dados da velocidade do traçado (cm/s) das avaliações pré e pós-

intervenção, dos grupos intervenção (GI) e controle (GC) em função do teste. 

TABELA 6.  Dados da Velocidade do Traçado (cm/s). 

TESTE 

Reto Sinuoso Escada GRUPOS 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

GI 10,3 12,5 10,7 12,7 3,35 8,10 

GC 6,4 7,4 7,0 13,1 4,68 12,01 
 
 

O mesmo padrão de resultado encontramos nos vários teses, com melhores 

resultados sendo apresentados no pós-teste quando em comparação com o pré teste sendo que 

para o grupo controle esta melhoria no pós-teste é menor do que para o grupo que passou pela 

intervenção.    

Apresentação de resultados ao corpo docente e administrativo da escola.   

Completado o trabalho de intervenção e avaliação, logo foi apresentado a escola os 

resultados da análise dos dados. Em uma sala, a coordenadora do projeto expôs à diretora e 

professoras informações sobre o andamento do projeto e os resultados obtidos, relembrando as 

suas necessidades e importância frente ao grupo de crianças que a escola atende. Seguiu a 

explicação da metodologia utilizada, desde a seleção das crianças por parte das professoras às 

discussões e conclusões levantadas com base nos dados obtidos. Logo, abriu-se um diálogo com 

a diretora e professoras para obter o retorno do trabalho realizado e identificar qual foi o resultado 

que refletiu em cada criança em sala de aula. Felizmente, as professoras ressaltaram que o 

trabalho de intervenção surtiu resultados positivos no comportamento das crianças indicadas por 

elas. Essas crianças, segundo relato das professoras, passaram a apresentar melhora na atenção, 

diálogo e comportamento em sala de aula, enquanto as crianças com desenvolvimento motor 

normal, motivo pelo qual não foram submetidas à intervenção, não apresentaram os mesmos 

resultados. 
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DISCUSSÃO 

Para a execução de habilidade motora, a criança deve possuir controle das partes 

do corpo em movimento e da relação entre os movimentos das diversas partes do corpo.  Os 

fatores de controle motor do equilíbrio (tanto estático como dinâmico) e da coordenação (tanto a 

motora rudimentar quanto a visuo-manual), em conjunto com os “fatores de produção de força” de 

agilidade, velocidade e energia, são considerados determinantes do desempenho motor. Os 

fatores de controle motor (equilíbrio e coordenação) são de particular importância no início da 

infância, quando a criança está obtendo controle de suas habilidades motoras fundamentais. Os 

fatores de produção de força tornam-se mais importantes depois que a criança obtém controle de 

seus movimentos fundamentais e passa para a fase motora especializada da infância posterior 

(GALLAHUE & OZMUZ, 2001). 

A coordenação assume papel primordial na emergência de novos padrões motores.  

Coordenação é a relação espaço-temporal entre as partes integrantes do movimento (CLARK, 

1994). Segundo Turvey (1990), a coordenação envolve necessariamente relações próprias 

múltiplas entre diferentes componentes, definidas em uma escala espaço-temporal. Um padrão 

“ótimo” de coordenação é estabelecido pelo controle da interação das restrições da tarefa, do 

organismo e do ambiente (NEWELL, 1986). Quanto maior a interação das restrições impostas ao 

executante, maior será o nível de coordenação necessário para um desempenho eficiente. Para a 

execução de habilidades motoras cíclicas, como o pular corda ou tarefas de coordenação 

bimanual com toques repetitivos (Ex. Tarefa de Fitts, 1954), a coordenação requer que a criança 

desempenhe movimentos específicos, em série, rápida e precisamente. Os ritmos motores são 

manifestações voluntárias, que podem ser vistas em diversas tarefas que envolvam coordenação 

unimanual, bimanual ou intermembros, como por exemplo na dança e atividades de 

acompanhamento musical. A tarefa rítmica requer do executante uma representação interna do 

padrão temporal do evento percebido (PARKER, 1992). 

Este estudo teve por objetivo verificar se um trabalho de intervenção focalizando o 

ritmo, a atenção e a verbalização teriam um efeito benéfico na performance de habilidades 

motoras grossas, finas e de escrita.  Quando analisamos apenas os dados do grupo que passou 

pela intervenção, visivelmente percebemos que houve melhora na maioria dos testes em função 

do grupo ter participado do programa de intervenção.  No entanto,  melhora similar foi observada 

no grupo controle, que não participou do programa de intervenção, o que invalida concluirmos que 

o programa de intervenção propiciou as melhoras observadas nos grupos de crianças com atraso 

motor.  Acreditamos que as atividades desenvolvidas no programa de intervenção acabam sendo 

absorvidas pelas professoras de classe que passam a desenvolvê-las em sala de aula, à busca de 

melhores resultados.  Este fenômeno já havia sido observado em projeto realizado no ano anterior 
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nesta mesma escola, e por este motivo as atividades desenvolvidas no programa de intervenção 

não foram apresentadas às professoras antes do desenvolvimento do projeto. No entanto isto não 

foi suficiente para que as todas as crianças, inclusive de outras classes não passassem a fazer 

estas atividades no contexto da escola. O conjunto de atividades desenvolvidas na intervenção 

mostrou atrair a atenção das crianças com atraso motor que aos poucos iam vencendo as 

dificuldades de coordenação apresentadas. A verbalização também mostrou ser uma ferramenta 

importante na estruturação das tarefas motoras durante o processo de aquisição de habilidades 

motoras.   

A avaliação feita pelas docentes que indicaram as crianças com problemas de 

coordenação foi, no entanto, de grande valia na avaliação deste projeto de pesquisa.  Algumas 

crianças indicadas por elas, não apresentaram atraso motor na avaliação feita e não foram 

incluídas no grupo que passou por intervenção.  De acordo com as professoras, enquanto que 

estas crianças não tiveram melhora, todas as que passaram pelo programa de intervenção 

apresentaram significativa mudança de comportamento nas atividades desenvolvidas na sala de 

aula.  É possível que a bateria de testes proposta por Rosa Neto (2002) e a idade motora obtida 

não retrate os problemas de coordenação em sala de aula apontadas pelas professoras.  

Acreditamos que não a bateria de testes como um todo, mas apenas testes de coordenação ou de 

atenção sejam suficientes para avaliar os problemas detectados pelas professoras.       
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