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RESUMO 

 

Nos últimos anos, são registrados avanços importantes no campo da neurociência com 

forte impacto nas concepções escolares mediante o paradigma do embodied cognition. 

Neste particular, os achados sugerem estreita relação entre os domínios cognitivos e 

motor, alicerçado no pressuposto de que o lócus cerebral das funções executivas coincide 

com o das funções motoras. Nessa mesma direção, evidências apontam para as novas 

atribuições do cerebelo que, para além do controle dos movimentos, é também 

fundamental para o aprendizado, para memória, para aquisição da linguagem e para o 

controle do comportamento e das emoções. Também corrobora com esta pesquisa a visão 

sistêmica neste âmbito representada pela bioecologia de Bronfenbrenner, para quem os 

estímulos dos vários sistemas que circundam o sujeito influem de maneira equitativa e 

preponderante. Nesta direção, o objetivo do presente estudo é comparar o 

desenvolvimento motor (DM) e o funcionamento executivo (FE) em estudantes de 07 a 

09 anos, com desempenho escolar (DE) insatisfatório (I) e satisfatório (S). Foi utilizada 

como metodologia quantitativa um estudo comparativo com os seguintes instrumentos: i) 

TGMD2 (teste motor); ii) Teste de Trilhas (funções executivas); iii) IMC (relação 

peso\altura); iv) questionário sociodemográfico; v) avaliação do desempenho escolar dos 

estudantes (segundo critério da escola para conceitos de proficiência geral não construída 

- I e em construção - S). A área de estudo foi uma EMEB (escola municipal) da periferia 

oeste de Cuiabá, cuja amostra foi composta de 113 estudantes sendo 56% meninas e 44% 

meninos. Como tratamento estatístico, usou-se a comparação de resultado utilizando-se o 

Graphpad Prism 6.0; as variáveis de altura, peso e idade, por meio de estatística 

descritiva, média e desvio padrão. Para os resultados do TGMD-2 e do Teste de Trilhas 

(TT), os dados foram testados à normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk, cujo resultado 

foi paramétrico para o TGDM-2 e não paramétrico para o TT. Para a comparação entre os 

grupos no TGMD-2, foi usado o teste T para duas amostras não pareadas e o Teste de 

Mann-Whitney para comparação entre os grupos no TT. Tem-se como resultados que não 

houve significância na comparação entre Desempenho Motor nos grupos de Desempenho 

Escolar I e S para esta amostra; porém, encontrou-se significância entre Funções 

Executivas (Teste de Trilhas) e Desempenho Escolar I e S. Conclui-se que estudos desta 

natureza ainda são em pequeno número, sobretudo os estudos empíricos no contexto do 

cotidiano escolar dos estudantes; também considera-se a relevância do trabalho mediante 

pesquisas similares internacionais e nacionais que demonstram a preocupação com o 

ainda presente dualismo corpo-mente na escola. Espera-se que a presente pesquisa possa 

contribuir para a emergente interface entre as áreas pedagógicas e da saúde, colaborando 

para que os profissionais do ensino discutam com maior propriedade os conceitos de 

sistemas bioecológicos, seus affordances, e àqueles afetos ao novo paradigma do 

embodied cognition, ou seja, da mente corporalizada, e desenvolvam oportunidades e 

estimulações de qualidade para o corpo/movimento das crianças, valorizando também a 

ludicidade, a fim de despertar e desenvolver o prazer para o aprendizado e para a prática 

das atividades físicas, colaborando diretamente para a melhoria do desempenho escolar 

dos estudantes brasileiros. 

 

Palavras-Chave: Ensino, Corpo\movimento, Motricidade, Funções Executivas.  

 



 

ABSTRACT 

 

In recent years, important advances have been made in the field of neuroscience with a 

strong impact on school conceptions through the embodied cognition paradigm. In this 

regard, the findings suggest a close relationship between cognitive and motor domains, 

based on the assumption that the cerebral locus of executive functions coincides with that 

of motor functions. In this same direction, evidences point to the new attributions of the 

cerebellum that beyond the control of the movements, is also fundamental for the 

learning, for memory, for the acquisition of the language and for the control of the 

behavior and the emotions. It also corroborates with this research the systemic view in 

this field represented by the bioecology of Bronfenbrenner to whom the stimuli of the 

various systems that surround the subject influence in an equitable and preponderant way. 

In this direction, the objective of the present study is to compare motor development 

(DM) and executive functioning (FE) in students aged 7 to 9 years with satisfactory (S) 

and satisfactory (S) school performance. A comparative study with the following 

instruments was used as quantitative methodology: i) TGMD2 (motor test); ii) Testing of 

tracks (executive functions); iii) BMI (weight / height ratio); iv) sociodemographic 

questionnaire; v) evaluation of students' school performance (according to the school 

criterion for concepts of general proficiency not built - I and under construction - S). The 

study area was an EMEB (municipal school) in the western periphery of Cuiabá, whose 

sample was composed of 113 students, 56% girls and 44% boys. As statistical treatment, 

the comparison of the result was used using Graphpad Prism 6.0; the variables of height, 

weight and age, by means of descriptive statistics, mean and standard deviation. For the 

results of the TGMD-2 and the Test of Tracks (TT), the data were tested to normality by 

the Shapiro-Wilk test, whose result was parametric for the TGDM-2 and non-parametric 

for the TT. For the comparison between the groups in TGMD-2, the T-test for two 

unpaired samples and the Mann-Whitney test were used for comparison between the 

groups in the TT. We have as results that there was no significance in the comparison 

between Motor Performance in the School Performance Groups I and S for this sample; 

however, significant differences were found between Executive Functions (Testing of 

Tracks) and School Performance I and S. It is concluded that studies of this nature are 

still in small numbers, especially empirical studies in the context of students' school daily 

life; the relevance of the same is also considered through similar international and 

national research that demonstrates the concern with the still present body-mind dualism 

in the school. We hope that the present research can contribute to the emerging interface 

between the pedagogical and health areas, helping teachers to more fully discuss the 

concepts of bioecological systems, their affordances, and those related to the new 

paradigm of embodied cognition, or the development of opportunities and stimulations of 

quality for the body / movement of children, also valuing playfulness in order to awaken 

and develop pleasure for learning and for the practice of physical activities, collaborating 

directly for the improvement of the performance of Brazilian students. 
 

Keywords: Teaching, Body \ movement, Motor development, Executive functions. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao se pensar o movimento como uma tarefa fundamental para a adaptação física, 

mental e emocional de um indivíduo ao meio e ao seu próprio desenvolvimento, percebe-se a 

importância de proporcionar oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento das 

habilidades motoras fundamentais às crianças, para que estas possam adquirir domínio de seu 

corpo em diferentes situações. É relevante para o desenvolvimento infantil e, porque não 

ressaltar, imprescindível para a formação do ser humano. 

Segundo o novo paradigma chamado embodied cognition1, o conceito da mente 

corporalizada e, associado à visão sistêmica adotada neste estudo, crucial também para a 

compreensão do desenvolvimento cognitivo, pretende-se entender e comparar diferentes 

aspectos de desenvolvimento.  

Neste sentido, este manuscrito constitui-se um estudo comparativo transversal sobre o 

desenvolvimento motor e o funcionamento executivo, buscando contrapor estudantes com 

desempenho escolar insatisfatório e satisfatório. Traz de literatura consagrada situações que 

corroboram ser relevante oferecer aos estudantes oportunidades de vivências e estímulos 

motores adequados, os affordances2, para que eles possam vir a melhorar seu desempenho e 

interação com o ambiente em que vivem. 

De acordo com a literatura adotada no presente estudo, considera-se que no período da 

vida dos 07 a 09 anos podem ocorrer as mudanças mais acentuadas, basicamente pela 

aquisição, diversificação e estabilização das habilidades básicas, podendo ainda ser o período 

de maior neuroplasticidade; no qual o sistema nervoso central, devidamente estimulado, pode 

desenvolver as capacidades de se reorganizar e adaptar, aprimorando suas redes neuronais em 

resposta às exigências do ambiente.  

Considerando-se ainda a importância dos processos cognitivos na tomada de decisão 

para a realização de uma tarefa motora, uma das formas de avaliar a integridade do SNC se dá 

por meio do funcionamento executivo, sendo assim, justifica-se, portanto, a escolha do teste 

usado na presente investigação.  

O conceito de funções executivas que orienta a presente pesquisa compreende que tais 

funções são responsáveis pelo ajustamento dos comportamentos diários, e que, portanto, 

exercem importante papel não apenas para melhor desempenho em atividades educacionais, 

como também, sendo fundamentais em outros desfechos da vida, como o sucesso na carreira, 

                                                 
1 Embodied cognition - a cognição incorporada, ou mente corporalizada, conceito que argumenta sobre o sistema 

motor influenciar a cognição, assim como a mente influencia as ações corporais. 

2 Affordances – oportunidade de estimulação. 
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no casamento e uma saúde física e mental adequadas (DUNN, 2010; DIAMOND e LEE, 

2011). 

Assim o presente trabalho tem como objetivo comparar o desenvolvimento motor e o 

funcionamento executivo entre estudantes de 07 a 09 anos, com desempenhos escolares 

insatisfatórios e satisfatórios; mostrando se e como essas variáveis podem influir no 

desenvolvimento cognitivo e consequentemente no desempenho escolar dessas crianças.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Desenvolvimento Motor 

 

O termo desenvolvimento motor pode ser definido como o campo de investigação que 

estuda o comportamento motor3 resultante da interação constante entre as características 

biológicas individuais e o meio em que o sujeito está inserido ao longo de toda a sua vida 

(BURNS et al, 2017). Ele se inicia muito cedo na história do sujeito, mesmo antes de seu 

nascimento, enquanto heranças genéticas e epigenéticas4 possibilitam a expressão das 

habilidades motoras e a realização de atividades diárias na forma de padrões de movimento 

(PIEK, 2006).  

Neste sentido, Barreiros (2016) entende que o desenvolvimento humano é por 

natureza, biológico, psicológico e social, inevitavelmente e, das interações dessas dimensões, 

produz-se uma notável complexidade e individualidade (BRONFENBRENNER, 1996), para 

o qual os sistemas mostrados no diagrama (Figura 1) imbricam-se, formando as influências 

igualmente potentes na formação do sujeito.5   

 

 

 

 

                                                 
3 Assume-se comportamento motor segundo a definição de comportamento motor humano: processos 

neuropsicológicos da organização motora em termos de controle, desenvolvimento e aprendizagem motora 

(TANI et al., 2013). 
4 Apesar de ser consenso que o DNA é a única maneira de transmitir herança biológica de geração em geração, 

nossos genes também são modificados pelo ambiente o tempo todo por meio de marcadores químicos que se 

ligam ao nosso DNA, ligando e desligando genes – por metilação do DNA ou acetilação das histonas (proteínas): 

Este é o conceito atual de herança epigenética. Estudos recentes demonstram que marcadores poderiam ser 

passados através de gerações, ou seja, o ambiente (hostil) poderia ter impacto significativo para a saúde de 

nossas crianças (FRANCIS, 2015). Pesquisadores liderados por Rachel Yehuda (Nova York) estudou judeus que 

estiveram em campo de concentração e constatou que seus filhos tem maior probabilidade de distúrbios de 

estresse, maior suscetibilidade a perturbações emocionais, do que filhos de judeus que não tiveram; 

(http://www.chromosome.com.br/blog-chromosome-news/estudo-realizado-com-sobreviventes-do-holocausto-

descobre-que-trauma-passa-para-os-genes-dos-filhos). Cientistas dos EUA (Atlanta) comprovaram que ratos 

transmitiram medo de cheiro de flor (ao levar um choque elétrico ao cheirá-la) para suas gerações seguintes, por 

meio de aumento dos marcadores epigenéticos para detectar a flor específica, contidos no seu esperma (o cérebro 

do grupo exposto ao choque elétrico apresentou uma mudança química e estrutural – metilação epigenética - na 

área responsável pela detecção de odores) (DIAS e RESSLER, 2014).  

 
5 Nos pressupostos da Teoria Bioecológica de Bronfenbrenner (1996) que apresenta o conceito de que os 

sujeitos são influenciados indireta e diretamente por quatro sistemas (mais 1): i) microssistema (núcleo familiar) 

ii) mesossistema (comunidade imediata, por exemplo trabalho dos pais, vizinhos); iii) 

exossistema (comunidade institucional) e iv) macrossistema (estrutura política e social); e finalmente v) 

o cronossistema (tempo histórico). 

 

 

http://www.chromosome.com.br/blog-chromosome-news/estudo-realizado-com-sobreviventes-do-holocausto-descobre-que-trauma-passa-para-os-genes-dos-filhos
http://www.chromosome.com.br/blog-chromosome-news/estudo-realizado-com-sobreviventes-do-holocausto-descobre-que-trauma-passa-para-os-genes-dos-filhos
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Figura 1 – Teoria Ecológica do Desenvolvimento 

 

Fonte: Google imagens 

 

Segundo diversos estudos, o desenvolvimento motor representa um conjunto de 

processos, desde os biológicos até os socioculturais, os quais se reorganizam continuamente 

dentro da unidade tempo-espaço, produzindo mudanças em ações, percepções, atividades e 

interações entre o sujeito e o ambiente ao seu redor (BRONFENBRENNER, 1996; 

MAGALLÓN, NARBONA e CRESPO-EGUÍLAZ, 2016; TALLET, ALBARET e RIVIÈRE, 

2015). A continuidade das mudanças resulta da integração de processos que possibilitam o 

surgimento de comportamentos capazes de atender às demandas ambientais e de atingir novos 

objetivos em qualquer fase da vida (MARRUS et al., 2018).   

Segundo Dantas e Oliveira (2004), o desenvolvimento motor na infância caracteriza-se 

pela aquisição de um vasto repertório de habilidades motoras, o que possibilita que as 

habilidades básicas sejam requeridas para satisfação e condução de rotinas diárias em casa e 

na escola, como também servem enquanto propósitos lúdicos, tão característicos na infância, 

constitutivos da saúde física e psicológica na infância. 

Ao longo do desenvolvimento, passa-se a realizar ações cada vez mais complexas e 

com alto nível de proficiência. De acordo com Haywood e Getchell (2016), o 

desenvolvimento motor é um processo sequencial e contínuo, relacionado à idade, em que o 

sujeito progride de um movimento simples, não organizado e não habilidoso, evolui para uma 

habilidade motora complexa e altamente organizada e, em seguida, ajusta-se às necessidades 

que acompanham o envelhecimento.  
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Gallahue, Ozmun e Goodway (2013) salientam ainda que o desenvolvimento é 

relacionado à idade, mas não depende dela. Isto significa que a idade cronológica decimal é 

apenas uma referência para se olhar o processo de desenvolvimento e não uma forma de 

explicá-lo; o que faz pensar na Idade Biológica (IB)6 como uma importante variável a ser 

considerada em pesquisas, muito embora não tenha sido usada neste estudo.  

 Assim, este processo ocorre de forma ordenada e de acordo com determinados 

padrões, conforme dois princípios básicos: o do desenvolvimento céfalo-caudal, o qual prediz 

que os avanços do corpo começam pela região da cabeça e estendem-se depois ao tronco e aos 

membros inferiores; e o do desenvolvimento próximo-distal, segundo o qual o 

amadurecimento do sistema acontece a partir das regiões mais próximas para as mais 

afastadas em relação ao eixo central do corpo. (HAYWOOD e GETCHELL, 2016). 

As oportunidades de estimulação motora, os affordances, as habilidades motoras e um 

bom potencial de desempenho motor dependerão de muitos fatores considerados ecológicos 

(GALLAHUE, OZMUN e GOODWAY, 2013; BRONFENBRENNER, 1996). 

Ciasca (2004), salienta ainda que uma boa alimentação, associada a um ambiente rico 

em aspectos afetivos e oportunidades de comunicação, são suportes que podem influenciar 

nos ganhos cognitivos, do desenvolvimento da linguagem, das habilidades motoras, 

adaptativas e dos aspectos socioemocionais.   

Portanto, a primeira infância é a base para todas as aprendizagens humanas, porém 

vários fatores influenciadores, oportunidades, estimulação do meio social podem ser 

associados e contribuir para o bom desenvolvimento. Neste sentido, a qualidade de vida de 

uma criança entre o nascimento e os seis anos de idade pode determinar muito de sua 

contribuição para a sociedade na vida adulta (THOMAS e KNOWLAND, 2009). E neste 

âmbito entra a influência da escola e da educação física, área que compete a esta pequisa, 

ambas dentro da complexidade bioecológica.   

 

 

 

                                                 
6 Um dos influenciadores da performance motora é o processo de IB – amadurecimento biológico. Há um 

método simples, dentre aqueles de levantamento de indicadores de IB (idade gestacional, características sexuais 

secundárias, idade dentária, idade óssea), que é a idade morfológica - cálculo por método simplificado (a partir 

da estatura deitada e Média parental) desenvolvido por Roche, Wainer e Thissen (1975): a partir da predição da 

altura adulta, por meio de uma equação, se chega a altura predita da criança (BARRIGAS, FRAGOSO e 

VIEIRA, 2009). Chega-se a altura relativa como quociente entre a altura real e a altura predita. 
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2.1.1 Desenvolvimento Motor na Infância 

 

Na infância o desenvolvimento motor se caracteriza pela aquisição e pela combinação 

de inúmeras habilidades motoras, denominadas fundamentais (GHASSABIAN et al., 2016; 

BAKHTIAR, 2014). Esse período de desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais 

é rico de experiências e vivências, devido às descobertas no ambiente vivido pela criança 

(VALENTINI, 2012; BRONFENBRENNER, 1996).  

Na fase correspondente à primeira infância, a criança já possui uma melhor aptidão 

física. Ela é mais forte, mais ágil e mais veloz e essas aptidões só tendem a se desenvolver 

ainda mais, pois seu aprendizado apresenta modificações diárias e sequenciais, caracterizando 

esta fase como sendo de intensas movimentação, atividade e progressão motora 

(GHASSABIAN et al., 2016; PIEK, 2006). Por se tratar de um período de grande 

plasticidade, os affordances, vivências e estímulos motores adequados devem ser priorizados, 

possibilitando o melhor desenvolvimento de forma geral. 

Portanto, estas habilidades motoras, apesar de apresentarem uma sequência definida, 

sofrem influência tanto de fatores internos como externos (AYÁN-PÉREZ et al., 2017). 

Proporcionar oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento das habilidades motoras 

fundamentais impõe-se como algo de extrema importância para o desenvolvimento infantil.  

Assim, do ponto de vista bioecológico (BRONFENBRENNER, 1996), tanto a família, 

como a escola ou a creche – bem como os já citados sistemas intermediários (meso e exo) a 

exemplo do trabalho dos pais, e sua cultura, seu nível de escolaridade, assim como as políticas 

públicas, como educação infantil, entre outros; conforme Figura 1 - influenciam no 

desenvolvimento da criança. É, pois, por meio das experiências vividas no seu cotidiano que 

ela terá condições de desenvolver suas habilidades e ter controle sobre si.  

Quando a criança começa a desenvolver essas habilidades, elas são grosseiras, pois ela 

ainda não tem total controle de seus movimentos, mas com as situações do dia a dia, ou seja, 

as já referidas oportunidades de estimulação (affordances), ela aprende a “lapidar” esses 

movimentos, podendo assim desempenhá-los com maior precisão. Cabe ressaltar que nos 

primeiros anos de escolarização, principalmente na educação infantil e nos primeiros anos do 

ensino fundamental, a atividade física é muito importante no estabelecimento de relações 

entre o ser humano em desenvolvimento e o ambiente que o rodeia.  

É importante salientar que cada criança apresenta seu padrão característico de 

desenvolvimento, visto que as características inerentes sofrem a influência constante de uma 

cadeia de relações que se passam entre ela e o ambiente que a circunda 
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(BRONFENBRENNER, 1996). Mesmo assim, existem características particulares que 

permitem uma avaliação grosseira do nível e da qualidade do desempenho infantil 

(MUKHERJEE, JAMIE e FONG, 2017).  

As crianças que estão desenvolvendo padrões fundamentais de movimento estão 

aprendendo a reagir com controle motor e competência motora a vários estímulos. Além 

disso, essas crianças obtêm crescente controle para desempenhar movimentos discretos, em 

série e contínuos, o que fica evidenciado por sua habilidade em aceitar alterações nas 

exigências das tarefas.  

Os movimentos característicos da fase de movimentos fundamentais podem ser 

divididos em três categorias: estabilizadores, locomotores e manipulativos (GALLAHUE, 

OZMUN e GOODWAY, 2013; CLARK, 2007). Os estabilizadores estão relacionados com a 

capacidade de manutenção do equilíbrio, de uma determinada posição corporal, em relação à 

atuação da força de gravidade e às demais forças atuantes no corpo. Os locomotores envolvem 

as várias formas de deslocamento do corpo no ambiente, de forma a possibilitar a sua 

mudança, de forma controlada, de uma posição para outra no ambiente/espaço. Finalmente, os 

movimentos manipulativos estão relacionados à capacidade de manusear objetos e 

ferramentas disponíveis no ambiente. Neste caso, estes movimentos podem ser ainda 

subdivididos em movimentos manipulativos finos e grossos, conforme as características do 

objeto e dos grupos musculares envolvidos para realizar a ação (GALLAHUE, OZMUN e 

GOODWAY, 2013).  

Um fator a se destacar em relação aos movimentos fundamentais é que estes podem 

ser classificados em três estágios quanto ao seu desempenho na sua realização: o estágio 

inicial de uma habilidade motora, na fase de movimentos fundamentais, representa as 

primeiras tentativas da criança orientada para o objetivo de realizar uma habilidade motora 

fundamental; o estágio elementar envolve maior controle e melhor coordenação rítmica dos 

movimentos fundamentais, nele aprimora-se a sincronização dos elementos temporais e 

espaciais do movimento, porém, os padrões de movimento nesse estágio são ainda geralmente 

restritos ou exagerados, embora mais bem coordenados do que no estágio inicial; finalmente, 

o estágio maduro na fase de movimentos fundamentais, é caracterizado por desempenho 

mecanicamente eficiente, coordenado e controlado (MUKHERJEE, JAMIE e FONG, 2017; 

LUBANS et al., 2010).  

Apesar das evidências de que o estágio maduro é alcançado pela criança aos 6 anos de 

idade, uma simples observação dos movimentos realizados por crianças e adultos revela que 

muitos não desenvolveram as habilidades motoras fundamentais no nível do estágio maduro. 
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(LUBANS et al., 2010). 

 Por conseguinte, cabe aos profissionais que atuam no ensino fundamental, 

especialmente nos anos iniciais, (i) propiciar e criar oportunidades para que as diversas 

possibilidades de realização dos padrões fundamentais de movimento ocorram, (ii) avaliar 

possíveis discrepâncias entre padrões esperados e atrasos observados a partir do uso de 

escalas validadas para a identificação de dificuldades motoras (SALES, SHOLL-FRANCO e 

CARDOSO, 2018).  

Outrossim, cabe a esses profissionais, em sua atuação institucional, orientar e criar 

condições para que níveis mais elevados de desempenho destes padrões fundamentais de 

movimento sejam alcançados, considerando as condições nas quais estes movimentos são 

realizados.  

Nesta perspectiva, resulta como de extrema importância que sejam desenvolvidos nas 

escolas, de forma sistematizada, programas ludomotores, haja vista que estes programas 

podem ser responsáveis por promover o refinamento dos padrões fundamentais de movimento 

e, assim, evitar que as crianças fiquem presas na barreira de proficiência motora e acabem por 

serem limitadas em seu potencial de desenvolvimento pleno, o que pode afetar seu 

desenvolvimento cognitivo e principalmente seu desempenho escolar.  

Neste sentido, Singh (2012) após a realização de uma revisão sistemática com a qual 

sintetizou 14 estudos de elevada qualidade metodológica, compreendendo vários países e 

12.000 estudantes entre 6 e 18 anos, concluiu que a participação das crianças nas atividades 

físicas está positivamente relacionada ao sucesso escolar, além do impacto positivo na saúde 

física e mental. Está também associado ao aumento da função cerebral e da cognição, pelo 

aumento dos níveis de norepinefrina e endorfinas, relacionados à saúde e melhor estado de 

humor, resultando menor estresse e influenciando no comportamento das crianças em sala de 

aula, o que aumenta as chances de concentração e possibilita melhor desempenho escolar. 

Pesquisadores como Neto (2004), Rosa Neto (2008) e Tani et al. (2013) chamam a 

atenção para a atual preocupação com a progressiva restrição das atividades e experiências 

lúdicas e motoras nesta fase da infância, sendo estas cruciais para o DM e desenvolvimento 

humano. Bronfenbrenner (1996) contribui dizendo que as diferentes atividades e tarefas, ou a 

falta dessas, podem influenciar favorecendo, estimulando ou mesmo enfraquecendo o 

desenvolvimento, dependendo das influências e variáveis das condições envolvidas, nas suas 

implicações bioecológicas, anteriormente referidas.  
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2.2. Capacidades Motoras 

 

 As capacidades motoras formam a base para a aquisição e controle dos movimentos, 

da execução das diferentes tarefas motoras e do desenvolvimento das habilidades. São as 

capacidades motoras que formam as estruturas importantes e decisivas para o controle motor; 

sendo considerada uma boa capacidade motora quando se alcança níveis ótimos de 

desempenho (MAGILL, 2011). 

 A classificação das capacidades motoras pode ser definida em dois segmentos: i) o 

grupo das capacidades motoras condicionantes e ii) o grupo das capacidades motoras 

coordenativas. As primeiras se referem às características das ações musculares, da 

disponibilidade de energia biológica e das condições orgânicas, enquanto que as capacidades 

coordenativas se referem ao processo de controle motor responsáveis pela organização e 

formação dos movimentos (GUEDES, 2011). 

 Neste sentido, considera-se as capacidades motoras condicionantes, que dependem do 

processo de obtenção e transformação de energia no organismo, estando relacionadas com o 

aspecto quantitativo. Estão representadas nesse estudo por meio do entendimento do 

funcionamento executivo e das capacidades coordenativas, que  dependem do processo de 

condução do sistema nervoso central (SNC), estando relacionadas com o aspecto qualitativo - 

a orientação espacial, o ritmo, o equilíbrio, a diferenciação cinestésica, a reação e a destreza 

geral, partindo do planejamento e controle motor para a coordenação motora (BORBA et al., 

2012, RÉ, 2011). 

 

2.2.1 Planejamento Motor 

 

Durante toda a fase da infância, as modificações quantitativas promovidas pelas 

atividades físicas e brincadeiras naturais especializadas e individualizadas desenvolvem as 

capacidades de resistência, força e coordenação, formando o comportamento motor. A 

transição entre essa fase de domínio das estruturas gerais e especializadas do movimento 

antecede a fase do salto de puberdade, das transformações hormonais e morfológicas, que 

também resultam de aquisições motoras e comportamentais. O crescimento e o 

desenvolvimento prolongam-se e uma maior eficiência corporal se dá de forma contínua 

(BARREIROS, 2016). 

A habilidade de planejar e executar de forma organizada uma sequência de 

movimentos ou ações não familiares forma o planejamento motor. Sendo assim, o 
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planejamento motor é o produto final de um processamento sensorial bem feito, já que a 

criança aprende a partir de informações que lhe chegam por meio dos sentidos (FONSECA, 

2014). 

O repertório motor já é visível por volta dos dois anos de idade, mesmo que ainda 

rudimentar, inclui as formas essenciais de movimentos e habilidades necessárias para 

realização das tarefas do dia a dia do bebê. No final da infância, já se observa, geral e 

praticamente todas as unidades fundamentais de comportamento motor da fase adulta, desde 

os mais exigentes e precisos, até as habilidades globais de locomoção, organização da postura 

e a manipulação de objetos presentes em grande parte nos jogos infantis. Essas aquisições 

iniciais são a base para a competência motora futura, tornando a qualidade das primeiras 

experiências e estímulos decisivos para o desenvolvimento e evolução imprescindíveis da 

criança (BARREIROS, 2016). 

 Assim, o programa motor generalizado forma a base de armazenamento da memória e 

construto do repertório motor. Schmidt (1993) propôs um conceito em que haveria controle de 

uma classe de ações, os movimentos não obedeceriam a uma sequência específica e sim 

diferentes ações com características comuns, mas singulares. Já Magill (2011) esclarece 

explicando que, para a realização de uma ação que atenda uma situação de desempenho, 

precisaria recuperar o programa da memória e acrescentar os parâmetros específicos de 

movimentos que podem ser alterados e representados pela força, tempo e músculos 

envolvidos. 

 Neste sentido, Tani et al. (2013) contribui com o conceito de que o programa motor se 

refere a estrutura de memória representada numa sequência de componentes fundamentais 

para execução das habilidades motoras; os autores creem que a capacidade de coordenar 

movimentos de forma suave e ordenada, em que as habilidades motoras envolvam 

movimentos complexos, diferenciam os executantes habilidosos dos não habilidosos. Conclui 

então que a performance irregular para a execução dos movimentos, pode ser melhorada com 

insistência na execução, até que se adquira devida capacidade coordenativa, armazenando na 

memória para futuras ações. 

   O plano motor, nesta teoria, transforma-se em programação motora resultando nos 

comandos motores enviados ao sistema muscular, adequando padrões espaciais e temporais, 

tendo como produtos próprios os movimentos. Os sistemas, estando sob o controle dos 

comandos motores, produzem informações de reação dos movimentos executados, 

possibilitando a detecção e correção dos erros de execução (TANI et al., 2013).  

 Com conceito mais amplo e atualmente mais aceito, a teoria ecológica inter-relaciona 
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o sujeito, o ambiente e a tarefa (BRONFENBRENNER, 1996) e considera o desenvolvimento 

dos múltiplos sistemas, conforme já referido e apresentado na Figura 1, para o 

desenvolvimento motor e não só o do sistema nervoso. O controle de movimento é 

considerado como um sistema complexo, sendo a coordenação motora dinâmica e não linear, 

pressuposto que este estudo pretende considerar em seu percurso.  

 O planejamento motor e os movimentos coordenados são então flexíveis e adaptáveis 

a diferentes situações, são também funcionais, resultados de vários sistemas dinâmicos e 

relacionados. Como sistema, é auto organizado e composto por vários subsistemas, operando 

tarefas, ambiente e sujeito, separados e em conjunto, determinando a sequência, o nível e a 

extensão do desenvolvimento e controle motor. Por meio da exploração motora, a criança 

pode desenvolver a consciência do mundo que a rodeia e de si mesma. E este controle motor 

possibilita à criança experiências concretas, que servirão como base para a construção de 

noções básicas para o seu desenvolvimento intelectual (MAGILL, 2011; GALLAHUE, 

OZMUN e GOODWAY, 2013; TANI et al., 2013; HAYWOOD e GETCHELL, 2016). 

Para os pesquisadores Haywood e Getchell, (2016) e Tani et al. (2013), o fenômeno de 

transição das fases é utilizado para compreender o movimento coordenado, sendo assim, a 

comparação e compreensão de possíveis aspectos que possam influenciar nessa transição e na 

coordenação dos movimentos tornam-se fundamental. 

 

2.2.2 Coordenação Motora (CM) 

 

 As capacidades de coordenação motora são o suporte para uma favorável capacidade 

de aprendizagem sensoriomotora, advinda das experiências motoras que, como já 

mencionado, se iniciam na infância e são de extrema importância para o desenvolvimento 

cognitivo, sendo o principal meio pelo qual a criança explora, relaciona e controla o seu meio 

ambiente. A esse respeito, Gallahue, Ozmun e Goodway (2013) afirmam ainda que, quanto 

mais elevado for o nível de desenvolvimento, melhor poderão ser aprendidos movimentos 

novos.  

 Muitos estudiosos têm o entendimento sobre a coordenação motora (CM) como sendo 

a produção de movimentos de forma precisa e equilibrada, por meio da interação dos sistemas 

musculoesquelético, nervoso e sensorial.  Para Schmidt (1993) e Lopes e Gonçalves (2015), o 

equilíbrio dos processos motores, sensoriais, verbais e de pensamento, mesmo os mais 

simples e independentes, requer organização.  

 Sendo o movimento produzido de forma intencional, portanto controlado, é realizado 
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pelo SNC, que organiza os músculos e articulações em interações sensoriais intrínsecas e 

extrínsecas ao corpo, produzindo então o controle motor. Os estudos corroboram que a 

capacidade de CM desenvolvida é relevante, tanto para os termos motores como para os 

domínios cognitivos e de aprendizagem (KIPHARD e SHILLING 2007; MAGILL, 2011; 

TANI, 2017; NETO, 2004).  

 Segundo Gallahue, Ozmun e Goodway, (2013), o controle motor refere-se aos 

sistemas fisiológicos (nervoso e sensorial), que culminam na coordenação motora. Já a 

habilidade motora, produto do desenvolvimento e controle motor, resultantes da 

aprendizagem motora, advém das experiências e práticas alcançadas pelo sujeito. Ainda 

Magill (2011) complementa que a coordenação dos movimentos corporais e a ação dos 

membros sobre eventos e objetos no ambiente resultam em desenvolvimento da CM.  

 A aprendizagem sensoriomotora tem base nas capacidades da CM, quanto maior o 

desenvolvimento, mais aprendizagem de novos e difíceis movimentos, melhora da precisão e 

execução com menor consumo de força muscular. A CM pode apresentar diferentes 

características identificadas como precisão, economia e fluência de movimentos. A influência 

da maturação, cuja aferição pode se dar pela já referida Idade Biológica (rodapé 6), bem como 

de experiências motoras associadas às variáveis ambientais, ou seja, os ditos affordances 

individualizam o desenvolvimento motor de cada criança (MALINA; 2002; 

BRONFENBRENNER, 1996). 

 Nesta perspectiva, Bronfenbrenner (1996) e Tani et al. (2013) esclarecem que o 

desempenho da CM pode sofrer maior influência e variabilidade no ambiente familiar e 

escolar do que daquela advinda dos fatores genéticos, devido às possibilidades de 

desenvolvimento das capacidades condicionantes e coordenativas advirem das experiências 

motoras diversas, ou seja, influência dos affordances nos sistemas.  

 O controle do movimento humano, portanto, é complexo como os demais sistemas, 

biológico e físico, as variações dinâmicas comportamentais podem não seguir uma progressão 

linear (MAGILL, 2011; BARREIROS, 2016). Sendo o desenvolvimento não linear e passível 

de influências, o sistema motor não é necessariamente regular, os níveis superiores e de 

complexidade e competências podem geral processos de desenvolvimentos diferentes para 

cada pessoa (GALLAHUE, OZMUN E GOODWAY, 2013). 

 

2.3  Desenvolvimento Cognitivo da Criança  

 

Como já mencionado, os processos cognitivos, biológicos e emocionais, corpo e 
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cérebro, encontram-se indissociavelmente integrados por circuitos neuronais e bioquímicos, 

reciprocamente dirigidos de um para o outro (DAMÁSIO, 2012). Neste sentido, Smith et al. 

(2004) acrescenta que a cognição emerge da interação do corpo com o movimento, como 

resultado da atividade sensoriomotora.  

Ainda, na literatura clássica já mencionada, pesquisadores como Damásio (2012), 

Yzquierdo (2010) e Herculano-Houzel (2009) corroboram sobre o desenvolvimento dos 

aspectos da memória, da aprendizagem e da indissociável relação corpo-mente para a 

aprendizagem do sujeito, trazendo à luz o conceito da cognição incorporada, ou da mente 

corporalizada – embodied cognition, para os quais o sistema motor influencia a cognição. 

Sobre este novo paradigma, a mesma autora, desta feita associada ao neurocientista 

Lent, afirma que o papel do cerebelo não se restringe ao controle dos movimentos, sendo 

também fundamental para o aprendizado, para memória, para aquisição da linguagem e para o 

controle do comportamento e das emoções (HERCULANO-HOUZEL e LENT, 2005). 

Corroboram também Diamond (2013), Diamond e Lee (2011) e Thomas e Knowland (2009) e 

Damásio (2012) para os pressupostos do que se chama, neste âmbito, de embodied cognition.    

 Yzquierdo (2010) também compreende que a aprendizagem está associada ao prazer e 

complementa esclarecendo que, pela liberação de serotonina, neurotransmissor importante 

para memória e atenção voluntária focada, dá-se a significação do que se está aprendendo e 

gravação na memória de longa duração.  

Considerando que o desempenho cognitivo é composto por diversas habilidades, que, 

atuando em conjunto, contribuem para um funcionamento adequado do sujeito diante das 

demandas de seu ambiente, Barros e Hazin (2013), salientam que entre as principais 

habilidades cognitivas do ser humano estão as funções executivas (FE), funções mentais 

complexas e superiores na escala de desenvolvimento que correspondem, de forma geral, a 

capacidade de autorregulação do ser humano. Elas constituem-se um conjunto de habilidades 

e capacidades que permitem às pessoas executar as ações necessárias para atingir um objetivo. 

Neste sentido, Benedek et al. (2014) entende que tais habilidades cognitivas, as FEs, 

contribuem para o desempenho do sujeito em atividades complexas, que são consideradas a 

base elementar para o desempenho da sua inteligência geral. 

Embora ainda não haja um consenso sobre a conceituação das funções executivas, 

pode-se definir como sendo um conjunto de habilidades e capacidades que lhes permitem 

executar as ações necessárias para atingir um objetivo (BARKLEY, 2012; COSENZA e 

GUERRA, 2012; DIAMOND, 2013). Nelas se incluem a identificação de metas, o 

planejamento de comportamentos e a sua execução, além do monitoramento do próprio 
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desempenho, até que o objetivo seja consumado.   

Segundo Malloy-Diniz, Sedo e Leite (2008), as FE são habilidades que, integradas, 

possibilitam ao sujeito tomar decisões, avaliar e adequar seus comportamentos e estratégias, 

com o intuito de solucionar um problema. Essas funções orientam e gerenciam funções 

cognitivas, comportamentais e emocionais (STRAUSS, SHERMAN e SPREEN, 2006; 

HÜIZINGA, DOLAN e VAN DER MOLEN, 2006). Salientam ainda, que as FE são 

caracterizadas por habilidades distintas, ainda que relacionadas, e não exclusivamente por 

uma única habilidade cognitiva.  

Essas habilidades pressupõem inibição de elementos irrelevantes; seleção, integração e 

manipulação das informações relevantes; intenção; planejamento e efetivação das ações; 

flexibilidade cognitiva e comportamental e monitoramento de atitudes (GAZZANIGA, IVRY 

e MANGUN, 2006; LEZAK et al., 2004).  

A seguir far-se-á uma breve definição das habilidades que caracterizam as FE:  

• O planejamento é a capacidade de determinar uma sequência de estratégias 

com o propósito de atingir um objetivo, ou seja, refere-se ao componente 

cognitivo central a qualquer atividade de resolução de problemas, 

especialmente aquelas que envolvem soluções novas ou não corriqueiras e 

possibilitam a identificação e organização de várias ações e elementos 

direcionados à realização do objetivo (LEZAK, et al., 2004).   

• A atenção seletiva, de acordo com Gazzaniga, Ivry e Mangun (2006), é a 

capacidade do sujeito em atentar a determinadas características do estímulo, 

ignorando aqueles que são irrelevantes à tarefa. Desta forma, compreende-se o 

papel da atenção no processamento e integração de informações, bem como, na 

programação de respostas motoras e comportamentais. A capacidade de 

focalizar um estímulo por algum período de tempo é habilidade fundamental e 

básica para todos os outros processos mentais. O controle inibitório relaciona-

se à filtragem e seleção de informações, possibilitando ao indivíduo inibir 

respostas impulsivas ou distratoras, que impedem o curso de uma ação, ou 

mesmo uma resposta já em execução (ANDERSON, 2002).  

• A memória de trabalho é um processo que possibilita o armazenamento das 

informações temporárias e que podem ser acessadas, manipuladas e 

reorganizadas para serem aproveitadas em alguma tarefa (MALLOY-DINIZ, 

SEDO e LEITE, 2008). Esse sistema possibilita ainda realizar uma série de 

operações mentais, como por exemplo, a integração de informações a 
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estímulos ambientais e conhecimentos prévios provenientes da memória de 

longo prazo.  

• A flexibilidade cognitiva presume a capacidade de alternar ou mudar 

estratégias de ação ou pensamento, conforme a solicitação do ambiente para 

solucionar um problema (MALLOY-DINIZ, SEDO e LEITE, 2008; 

GAZZANIGA, IVRY e MANGUN, 2006; MENEZES et al., 2012). Ela 

permite ao sujeito escolher uma estratégia e executá-la para adaptar-se à nova 

situação na qual se encontra; ajuda a reunir a informação do ambiente e 

responder de forma flexível e eficiente, ajustando a sua conduta às alterações 

que a situação exige. E finalmente: 

• O monitoramento pode ser entendido como uma rede de controle executivo, 

que, identificando uma situação geradora de conflito ou erro, busca a correção 

e ajustamento desse comportamento, utilizando recursos de processamento 

extras à atividade em questão, com o objetivo de facilitar ou inibir seu 

empenho em direção à resolução do conflito ou correção do erro 

(GAZZANIGA, IVRY e MANGUN, 2006). 

Sob essa perspectiva, as habilidades cognitivas elencadas anteriormente caracterizam 

as FE, as quais permitem a um sujeito iniciar, planejar, sequenciar e monitorar seus 

comportamentos e cognições.  

Portanto, o conceito de funções executivas que pressupõe este estudo refere-se 

àquelas responsáveis pelo ajustamento dos comportamentos diários, e que, portanto, exercem 

fundamental papel tanto para melhor desempenho em atividades educacionais, como 

também em outras instâncias da vida: carreira, casamento e sobretudo afeto à saúde física e 

mental (DUNN, 2010; DIAMOND e LEE, 2011).  

 Desta forma, é fundamental investigar o controle executivo para melhor compreensão 

do desempenho cognitivo, notadamente em torno de como o ser humano seleciona e 

organiza seu comportamento frente à demanda do ambiente,  

  

2.3.1 Funcionamento Executivo  

 

Avaliações neurobiológicas destacam também a importância de regiões pré-frontais e 

suas conexões sobre a manutenção das FEs. Neste âmbito, vale lembrar a importância recém 

descoberta do envolvimento do cerebelo nas FEs (HERCULANO-HOUZEL e LENT,2005; 

DIAMOND, 2013 e DIAMOND e LEE, 2011; THOMAS e KNOWLAND,2009), citadas 
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anteriormente, que também compõem o paradigma do embodied cognition.  

O córtex pré-frontal é uma região de desenvolvimento tardio, que completa seu 

amadurecimento na idade adulta (FUSTER, 2001). Relativamente ao amadurecimento tardio 

do córtex, vale ressaltar que até na adolescência ele ainda estará em desenvolvimento, motivo 

pelo qual os jovens fazem uso da amígdala para tomar decisões e resolver problemas; 

lembrando que a amígdala cerebral está associada às emoções, impulsos, agressividade e 

comportamento instintivo (JENSEN, 2016; EAGLEMAN, 2017). 

O curso desenvolvimental desse processo de maturação, bem como de suas conexões 

subcorticais apresentam alta correspondência com o curso de desenvolvimento das FEs. 

(DAWSON e GUARE, 2018); o que vale lembrar da necessária mensuração das Idades 

Biológicas (rodapé 6), dependendo do tipo de estudo, sobretudo aqueles de caráter 

correlacional. 

Durante a infância, essa região passa por mudanças, com redução da densidade 

sináptica e neuronal, crescimento de dendritos e aumento no volume de substância branca. 

Como consequência, com o aumento da idade formam-se as redes neurais necessárias para o 

processamento cognitivo complexo (CASEY, GIEDD e THOMAS, 2000; DIAMOND, 2013); 

tornando o amadurecimento do córtex pré-frontal também relacionado com o 

desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes, gerando mudanças nas FE (CASEY , 

GIEDD e THOMAS, 2000; DIAMOND, 2013; DAVIDSON et al., 2006; HUIZINGA, 

DOLAN e VAN DER MOLEN, 2006).  

A correlação entre idade e desempenho foi observada em inúmeros experimentos que 

avaliaram diferentes componentes das FE (CASEY, GIEDD e THOMAS, 2000; DIAMOND, 

2013; DAVIDSON et al., 2006; HUIZINGA, DOLAN e VAN DER MOLEN, 2006). Neste 

sentido, cada vez mais se mostra que não só o córtex, mas também o cerebelo, conforme já 

mencionado, participam de processos que antes eram associados apenas ao córtex cerebral.  

A compreensão e explicação para esse fenômeno está em sua natureza multimodal e 

nas diferentes trajetórias desenvolvimentais das habilidades executivas, sendo que 

habilidades mais simples (como a necessária em uma atividade de identificação de alvo) 

parecem ter cursos no processo de desenvolvimento mais curtos, quando comparados a 

habilidades mais complexas (HUIZINGA, DOLAN e VAN DER MOLEN, 2006). No 

entanto, evidências apontam que a infância parece ser um período importante para o 

desenvolvimento das FEs.  

Nesse sentido, num estudo conduzido por Best e Muller (2010), cujo objetivo foi 

verificar o desenvolvimento dessas habilidades numa população entre cinco a 17 anos de 
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idade, ficou evidenciado que as funções executivas se desenvolvem rapidamente na infância, 

tendo maior efeito etário em crianças de cinco a sete anos, com mudanças mais discretas em 

crianças mais velhas e mesmo durante a adolescência (efeito apenas moderado entre oito e 

15 anos e pequeno entre 15 e 17 anos).  

Estudos apontam que a primeira habilidade a surgir é a inibição, ou controle 

inbitório, por volta dos 12 meses. No entanto, nesse período de desenvolvimento, essa 

habilidade apresenta características muito primárias e até aproximadamente os três anos de 

idade, os comportamentos infantis ainda refletem predominantemente reações ao ambiente. 

É apenas em torno dos quatro ou cinco anos que as crianças desenvolvem a capacidade de 

inibir a reação inicial e de agir de modo mais lógico. Seu desenvolvimento continua até a 

adolescência, quando atinge nível compatível ao do adulto (BEST e MILLER, 2010; 

HUIZINGA, DOLAN e VAN DER MOLEN, 2006). Muito embora neurocientistas atuais de 

2017 e 2018 evidenciam que até o final da adolescência o córtex pré-frontal, cujo 

desenvolvimento é tardio, citado anteriormente, será substituído nos jovens pela amígdala, 

daí as reações impulsivas e reativas desta fase da vida humana (JENSEN, 2016; 

EAGLEMAN, 2017). 

Após os 12 meses, evidências apontam o surgimento da habilidade de memória de 

trabalho (GAZZANIGA, IVRY e MANGUN, 2006). Contudo, somente a partir dos três e até 

aproximadamente os cinco anos de idade, é que essa habilidade vai se aprimorando e 

tornando as crianças capazes de criar imagens mentais e operar sobre elas sem apoiar-se 

tanto ao concreto (BODROVA e LEONG, 2007). A memória de trabalho continua a 

desenvolver-se ao longo da infância e adolescência (DIAS e SEABRA, 2013), até a vida 

adulta inicial (BEST e MILLER, 2010). 

Já no que se refere à flexibilidade cognitiva, Diamond (2013) enfatiza que o seu 

desenvolvimento ocorre mais tardiamente quando comparada a habilidade de inibição e 

memória, pois o seu funcionamento adequado, dependeria, de certa maneira, desses 

componentes. Como mencionado, alguns estudos sugerem que a flexibilidade apresenta 

desenvolvimento significativo entre cinco e sete anos de idade, apesar de seu 

desenvolvimento permanecer ao longo da infância e adolescência (BEST e MILLER, 2010).  

Outros estudos apontam que a flexibilidade cognitiva se desenvolve até 

aproximadamente os 15 anos (HUIZINGA, DOLAN e VAN DER MOLEN, 2006). No 

entanto, há controvérsias em relação ao seu desenvolvimento, como ocorre com os 

resultados do estudo conduzido por Davidson et al. (2006), que não encontraram em 

adolescentes um nível de desempenho equivalente ao do adulto. 
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Delimitadas as etapas de desenvolvimento das FE, é importante salientar que o curso 

lento e progressivo dessas habilidades, com início na infância e desenvolvimento e 

aprimoramento até a vida adulta, pode favorecer uma ampla janela de vulnerabilidade, de 

forma que variações precoces nesse processo desenvolvimental pode provocar consequências 

diversas, em curto, médio e longo prazos (GARCÍA-MOLINA et al., 2009). Por outro lado, a 

avaliação precoce dessas habilidades e a identificação de possíveis déficits, possibilita 

elaboração de estratégias para auxiliar a criança a superar suas dificuldades, como também 

potencializar suas habilidades (DIAS, 2013). Dessa forma, estudos que investiguem 

concretamente as FEs em populações de estudantes são deveras importante para avaliar 

ensino-aprendizagem.    

 

2.4   Desempenho Escolar (DE) 

  

Atualmente o acesso universal à escola trouxe uma grande preocupação relacionada 

ao desempenho escolar, pois se entende que a educação tem importante valor para o 

desenvolvimento sociocultural do país, e o desempenho escolar satisfatório é considerado 

como base para o sucesso futuro tanto individual quanto coletivo. Sendo a educação 

fundamental, garantida por lei pelos órgãos públicos, a maioria das crianças de 6 a 14 anos 

estão matriculadas nas escolas. Há também um aumento do número de queixas em relação ao 

desempenho escolar7 insatisfatório pelos órgãos avaliadores e consequentemente por pais, 

professores e pesquisadores, levando a um considerável aumento do assunto na literatura nas 

últimas décadas. 

 A literatura tem considerado a aprendizagem um processo que ocorre por meio da 

integração de diversas funções do sistema nervoso, promovendo melhor adaptação do sujeito 

ao meio. Pela aprendizagem ocorre a interação entre o sujeito e o meio, por intermédio da 

experiência, provocando mudanças. Na falha dessas interações se dão os atrasos, sendo essas 

as principais causas para o desempenho escolar insatisfatório. Tais dificuldades relacionam o 

período escolar e possíveis barreiras nessa fase, bem como da assimilação e desenvolvimento 

dos conteúdos, diferenciando as situações normais, a falta de oportunidades e/ou má 

qualidade do ensino (CAPELLINI, TONELOTTO e CIASCA, 2004), ou ainda deficiências 

                                                 
7 No Ensino Fundamental, as redes municipais apresentaram desempenho inferior ao das escolas de outras 

dependências administrativas (329 pontos), a média geral deixa o Brasil nas últimas posições em matemática, 

leitura e ciências. (PISA, 2015). 
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físicas, sensoriais e/ou intelectuais.  

 Apesar da grande preocupação social com o problema do desempenho escolar 

insatisfatório e da obrigatoriedade da escolarização, poucas ações têm sido acompanhadas 

com significativas transformações deste fenômeno, haja vista o que diziam Moreira, Fonseca 

e Diniz (2000), o que ainda parece persistir haja vista os dados do INEP de 2015 (rodapé7), 

expresso pelos exames internacionais como o PISA e nacionais como SAEB e Provinha 

Brasil. 

Torna-se então importante o entendimento sobre os diferentes conceitos que 

envolvem o DE e as influências no processo de aprendizagem para possíveis estratégias e 

intervenções. Neste sentido, Rosa Neto (2008) pontuou as diferenças entre os termos 

problemas de aprendizagem, deficiência na aprendizagem e dificuldades de aprendizagem, 

sendo os problemas termo genérico denotando resultado inferior à expectativa e toda e 

qualquer causa, seja ela intrínseca ou extrínseca ao sujeito; o termo deficiência na 

aprendizagem denota incapacidade intelectual, estando ligada à noção de intelecto rebaixado 

ou inferior à média, e o termo dificuldades de aprendizagem se referem a escolares com bom 

desempenho cognitivo que apresentam dificuldades específicas ou gerais no DE. 

Neste sentido, alguns autores trazem fatores de exclusão para definir quem pertence à 

população considerada com Dificuldades de Aprendizagem, retirando-se péssimas condições 

sócio econômicas, má nutrição, problemas emocionais graves e as já mencionadas 

deficiências físicas e sensoriais ((MOREIRA, FONSECA, DINIZ, 2000; CAPELLINI et al., 

2004; CORREIA, 2007, FERNANDES et al., 2015a). 

É inegável que o DE tem relação direta com as dificuldades de aprendizagem, bem 

como com os fatores influenciadores. Esse fenômeno é entendido como multidisciplinar, 

portanto estudos isolados podem limitar a grande variedade disfuncional deste fenômeno.  

No início da escolarização, de 15% a 20% das crianças podem apresentar 

desempenho escolar insatisfatório associado às dificuldades de aprendizagem. Quando 

analisados os primeiros seis anos do Ensino Fundamental, esse percentual estimado pode 

chegar em 30%-50% (ROTTA e PEDROSO, 2006), porém o percentual citado não é 

consenso na literatura especializada, variando de 5 a 10%, normalmente (FERNANDES et 

al, 2015b). 

 Para Moreira, Fonseca e Diniz (2000), há um entendimento multidisciplinar do DE e 

dificuldades de aprendizagem, e neste sentido definições sobre o fenômeno se tornam 

difíceis, seja por quaisquer das perspectivas e aspectos seletivos em critérios isolados. As 
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questões sobre processamento, integração e comunicação de informações parecem ser mais 

exploradas, sendo que as crianças com DE insatisfatório podem estar a equacionar problemas 

funcionais da aprendizagem, como problemas das funções sensoriais ou motoras, tanto 

quanto problemas das funções sensoriais ou motoras/físicas ou associados a elas. Salienta 

ainda que as crianças e jovens que apresentam DE insatisfatório, porém com capacidade 

intelectual considerada normal, representam um grupo relativamente equivalente ao grupo de 

crianças que não apresentam atrasos e com DE satisfatório, não recebendo minimamente 

apoio e atenção devidos de forma multidisciplinar, científica, holística e generalizadora, nem 

no plano diagnóstico, nem tampouco no prognóstico que contemplem eficientes intervenções 

pedagógicas. 

 Todavia, para este estudo, considera-se DE insatisfatório para aquele público infantil 

com bom potencial cognitivo e capacidade intelectual tida como padrão, porém assim 

considerados pela equipe pedagógica da escola, não sendo levados em consideração suas 

causas ou aspectos pertinentes às dificuldades de aprendizagem, já levantados neste texto. 

A criança por si é extremamente difícil de ser investigada como objeto de estudo pela 

suscetibilidade a inúmeras variáveis influentes do processo de aprendizagem, inclusive suas 

diferentes idades biológicas (vide rodapé 6), já mencionadas e não consideradas neste 

estudo. As várias perspectivas de investigação e a população heterogênea direcionam os 

termos de competência e de aquisições motoras, cognitivas, comportamentais, ambientais 

produzindo teorias consistentes aos planos diagnósticos e de intervenção habilitacional e 

psicoeducacional, que, entretanto, não é propósito neste estudo.   

    

2.4.1 Desenvolvimento Motor e possíveis influências no funcionamento executivo   

 

Como já relatado, o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais é 

iniciado na infância, quando a criança começa a obter o controle motor alcançando o estágio 

maduro. Neste sentido, o estágio transitório é muito importante nesta fase, pois é quando as 

crianças que apresentam dificuldades de transição das habilidades motoras, bem como das 

habilidades fundamentais ao desempenho de habilidades especializadas, podem constituir 

atrasos, tanto motores como cognitivos, prejudicando os desempenhos motor e escolar. Este 

desempenho pode ser influenciado, tanto por fatores intrínsecos quanto extrínsecos, ou ainda 

conjugados entre si (GALLAHUE, OZMUN e GOODWAY, 2013; BARROS e HAZIN; 

2013; CIASCA, 2004).  
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No desenvolvimento da criança, em cada idade, surgem características significativas 

e a aquisição ou aparição de determinados comportamentos motores promovem repercussões 

importantes. As aquisições das habilidades influenciam nas já adquiridas anteriormente, 

tanto no domínio cognitivo quanto no motor, por meio da experiência e troca com o meio 

(FONSECA, 2014).   

Sendo assim, o corpo/movimento que possibilita a interação, experiência e prática, é 

também uma importante forma de relacionar o sujeito com o ambiente, com a cultura, com o 

social, com o outro, para que desenvolva o autoconhecimento, limites e capacidades de 

aprendizagem e soluções de problemas. Está diretamente associado à cognição, à 

compreensão do mundo. Ao nascer, primeiramente é por meio do corpo, com os movimentos 

reflexos inatos e perceptivos que o indivíduo gera comportamento, que é componente crucial 

da cognição (MERLEAU-PONTY, 1999).  

Gallahue, Ozmun e Goodway (2013) explicam que na faixa etária dos 6 aos 10 anos, 

que corresponde à segunda infância, as crianças apresentam a preferência manual e os 

mecanismos perceptivos visuais firmemente estabelecidos. No início desta etapa do 

crescimento, o tempo de reação ainda é lento, o que causa dificuldades com as coordenações 

visuo-manual/pedal, não estando aptas para extensos períodos de trabalho minucioso. Nestas 

idades, a maioria das habilidades motoras fundamentais tem potencial para estar bem 

definidas, mas as atividades visuo-manual/pedal desenvolvem-se lentamente. Este período 

marca a transição do refinamento das habilidades motoras fundamentais para as refinadas, 

propiciando o estabelecimento e o desenvolvimento motor. 

As neurociências compõem um dos maiores contributos atuais na área do 

desenvolvimento e aprendizagem, e relacionam os aspectos cognitivos para a construção do 

processo de aquisição de funções específicas do esquema motor, em que funções mais 

refinadas exigem cumprimentos de etapas anteriores, funcionando como alicerces 

importantes na construção do conhecimento (THOMAS e KNOWLAND, 2009; SHOLL-

FRANCO, 2015; DIAMOND e LEE, 2011; DIAMOND, 2013). Aqui se relembra o conceito 

do embodied cognition - mente corporalizada, sendo que a aquisição de um bom controle 

motor permite à criança construir as noções básicas para seu desenvolvimento cognitivo, em 

que se descobre o cerebelo (protagonista das funções motoras) como partícipe/coadjuvante 

de FEs importantes. 

Em virtude da visão antiga que se tinha do dualismo corpo/mente, o desenvolvimento 

cognitivo sempre foi, até então, considerado superior e mais relevante do que o 
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desenvolvimento motor e a atividade física dele originária e impulsionadora. Metodologias 

consequentemente derivadas deste paradigma clássico que influenciou a escola nos últimos 

500 anos, não têm dado bons frutos, sendo atualmente reconhecidas como incompletas e 

equivocadas para oportunizar melhores resultados e desempenhos, tanto escolares quanto 

pessoais (SIQUEIRA e GURGEL-GIANNETTI, 2011). 

Tem-se então importantes contribuições nos estudos do desenvolvimento e 

aprendizagem relacionados aos aspectos motores na construção do conhecimento, 

evidenciando que o desenvolvimento motor permite construir a base para o desenvolvimento 

cognitivo (THOMAS e KNOWLAND, 2009; SHOLL-FRANCO, 2015; DIAMOND, 2013 e 

DIAMOND e LEE, 2011). 

A relação entre atividade física, cognição, metacognição e sucesso escolar, na visão 

dos estudiosos (CIASCA, 2004; NETO, COSTA e POETA, 2005;), deve ser considerada 

para a formulação de boas estratégias metodológicas escolares. 

Atualmente muitos estudos sustentam que a atividade física também pode promover a 

neuroplasticidade, por meio da neurogênese associada a comportamentos (práxis), ajustando 

as diferentes formas de desenvolvimento de memórias gerados por diferentes estímulos, 

experiências repetidas e novas, para o amadurecimento cognitivo saudável e eficaz, 

formatando então o aprendizado (SINGH et al., 2012).   

 Neto, Costa e Poeta (2005) investigaram indivíduos com dificuldades de 

aprendizagem que apresentam uma desorganização quando da produção de respostas 

perceptivo-motoras. Comparados a indivíduos sem dificuldades, verificou-se que eles 

apresentam maior lentidão e menor atenção para a tarefa, com a perda progressiva de atenção 

sustentada e prontidão de resposta, corroborando com Ciasca (2004), que estima que 40% 

das crianças com dificuldades de aprendizagem apresentam alterações quando da realização 

de tarefas de natureza perceptivo-motora. 

Neste sentido, Fernandes et al. (2015a e 2015b) investigaram o impacto de um 

programa pedagógico utilizando corpo/movimento em crianças de 7 a 12 anos e encontraram 

correlação significativa entre estruturação espaço/temporal e baixo desempenho em cálculo. 

Concluíram que experiências com corpo/movimento possibilitam melhoria no desempenho 

acadêmico das crianças, salientando que provavelmente foi por aumentar as possibilidades 

de integração somatossensorial e seu senso de auto eficácia. 

A prática de atividades físicas, então, se torna fundamental para oferecer as 

oportunidades de estruturar e auxiliar a aprendizagem de habilidades específicas, 
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oportunizadas pelos eixos/blocos da Educação Física escolar - jogos, dança, brincadeiras, 

práticas corporais de aventuras, esportes e ginástica, resultando num desenvolvimento pleno 

do sujeito (TANI et al., 2013).  

Para que a AF promova este tipo de desenvolvimento, necessita-se estruturar as aulas 

também por movimentos que representem as manifestações do comportamento humano, 

integrando a motricidade, visto que esta privilegia o ato físico associado ao cognitivo, em 

que se aprende a escutar, interpretar, imaginar, organizar, representar, passar ideias ao ato 

concreto, sendo bases imprescindíveis ao aprendizado acadêmico e social (NETO, COSTA E 

POETA, 2005). 

 

2.4.2   Alterações no Funcionamento Executivo e a Relação com o Desempenho Escolar  

 

As crianças com dificuldades motoras, assim como as com desempenho escolar 

insatisfatório, recebem diferentes termos na literatura como dispraxia, disfunção 

sensoriomotora e incapacidade entre outros. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a 

Associação Americana de Pediatria (APA), reconhecem esses casos a partir da década de 80 

com o nome de Developmental Coordination Disorder (DCD), traduzido para o português 

como Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação (TDC).  

Dentre as características das crianças com TDC, estão a desorganização/desordem 

expressa em seus movimentos, a dificuldade com habilidades motoras grossas e finas, o 

atraso no desenvolvimento de algumas habilidades motoras como andar de bicicleta, receber 

bola, manejar faca e garfo e dificuldades na escrita (APA, 2013). 

Já o desenvolvimento cognitivo – funcionamento executivo, expresso entre outros 

pelo DE; hoje, amplamente estudado, estão associados ao sucesso escolar. Isto vem sendo 

investigado nas últimas décadas, como já mencionado, questionando assim o paradigma 

cartesiano, o dualismo mente-corpo, historicamente utilizado nos sistemas educacionais em 

todo mundo (DAMÁSIO, 2012); revitalizando o paradigma do embodied cognition.  

Para Damásio (2012), as funções executivas são de importante relevância pois 

coordenam e integram as neurofuncionalidades da aprendizagem, nos aspectos conativo 

(afetivo), cognitivo e executivo, otimizando e controlando as situações de sobrevivência, 

adaptação ao meio, comportamento e socialização, destacando nesta o papel da serotonina na 

espécie humana. 

 O entendimento sobre as estruturas do funcionamento cognitivo se torna fundamental 

para compreender o processo de aprendizagem e suas disfunções conforme já mencionado. 
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Neste sentido, Fonseca (2014) explica que o córtex pré-frontal também é um centro 

neurofuncional executor do cérebro, mantém conexão com todas as demais áreas cerebrais, 

coordenando e integrando as funções executivas cognitivas e conativas da aprendizagem. 

Está intimamente conectado ao córtex associativo superior, que é uma estrutura interativa e 

perceptiva de reconhecimento multissensorial, conectado ao córtex pré-motor, envolvidos na 

planificação e controle da motricidade. Recorda-se, neste sentido, o papel das descobertas 

recentes do cerebelo nas FEs e do desenvolvimento tardio (fim da adolescência) do córtex 

pré-frontal, anteriormente mencionado (EAGLEMAN, 2017 e JENSEN, 2016). 

Cabe ressaltar que os neurocientistas atuais produziram importantes dados sobre a 

evolução e o desenvolvimento do cérebro e cerebelo, orientando a contagem das células em 

cérebros humanos, trouxeram maiores esclarecimentos sobre as neurofuncionalidades, 

revelando que o cérebro humano tem, em média, 86 bilhões de neurônios (HERCULANO-

HOUZEL e LENT, 2005).  

Neste mesmo estudo, constatou-se também que a evolução não privilegiou só o 

desenvolvimento do cérebro, mas cérebro e cerebelo, que ganharam neurônios no mesmo 

ritmo. Esse resultado, como já mencionado, corrobora com pesquisas que indicam que o 

papel do cerebelo não se restringe ao controle dos movimentos, ele é também fundamental 

para o aprendizado – relacionado às FEs - e o cerebelo participa de processos que antes eram 

creditados apenas ao córtex cerebral.  

Neste sentido, Rotta e Pedroso (2006) explica como a interação com o meio fornece 

as informações processadas de forma aferente e eferente (entrada e saída) através da visão, 

audição e somatossensitiva (tato, gustação, olfato), constituindo a percepção sensorial da 

informação pelo cérebro, cujo processamento ocorre em áreas corticais perceptivas 

(gnósicas) e motoras (práxicas), e exige integração das áreas corticais e subcorticais, onde a 

informação é organizada, integralizada e armazenada.   

A falta de estimulação e alterações no desenvolvimento dessas áreas podem referir 

impacto significativo nas dificuldades de comportamento e aprendizagem. Características de 

desatenção, desplanificação, desorganização e limitações de acesso a memórias de trabalho, 

com sintomas de transtornos e de dificuldades de aprendizagem, podem ser relacionados a 

essas disfunções executivas (FONSECA, 2014).  

Damásio (2012) esclarece sobre as neurofuncionalidades, em que os 

neurotransmissores são ativados pela corrente sanguínea, por meio das diferentes 

experiências motoras e cognitivas, bioquimicamente, em que os hormônios cortisol e 
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serotonina estão completamente envolvidos com aprendizado. São muito estudados 

atualmente, estão relacionados ao desenvolvimento infantil, o primeiro, quando em excesso, 

é responsável pelo stress crônico, inflamações e sobrepeso, desequilibrando o sistema como 

um todo, e o segundo, considerado como hormônio do prazer, está diretamente associado ao 

aprendizado, norteando o comportamento e a cognição. 

 Neste sentido, estudos sobre as alterações das FEs apresentam que os problemas de 

sobrecarga de informação (onde o input excede o output), a produtividade, a eficácia e a 

precisão nos seus desempenhos escolares, acabam por culminar em certas dificuldades de 

aprendizagem e suas comorbidades (FONSECA, 2014), resultando em desempenho escolar 

insatisfatório. 

Na literatura, diferentes estudos corroboram sobre as associações das funções e 

habilidades executivas e desempenho escolar (ROTTA, e PEDROSO 2006; DIAS e 

SEABRA, 2013). Evidenciaram que o controle da atenção e a autorregulação são preditores 

do desempenho escolar nas disciplinas de matemática e linguagem, por exemplo, conforme 

citado na conceituação de FEs em item anterior, cuja proficiência do aluno nestas duas áreas 

sustentam seu desempenho nas demais disciplinas.   

Ainda sobre especificidades das FEs, Gathercole, Lamont e Alloway (2006) e 

Diamond (2013) investigaram e concluíram que crianças com controle inibitório e 

autorregulação bem desenvolvidas compreendem e seguem melhor as regras facilitando a 

realização das tarefas e a aprendizagens escolares e afins, sendo ainda que a memória de 

trabalho influencia diretamente na leitura e o não cumprimento das tarefas por dificuldades 

de foco prejudicam o desenvolvimento e desempenho escolares.  

Portanto, alterações e problemas no desenvolvimento dos aspectos motor, afetivo, 

cognitivo e executivo, estando esses em interação constante no processo da aprendizagem, 

podem causar déficit no DE, pois, como mencionado o paradigma do embodied cognition, as 

suas funções são indissociáveis em termos neurofuncionais e os seus substratos neurológicos 

têm que operar em sintonia (DAMÁSIO, 2012; FONSECA, 2014; CIASCA, 2004). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1.  Caracterização da pesquisa 

 

Pesquisa de campo quantitativo transversal, de tipologia comparativa (SAMPIERI, 

COLLADO e LUCIO, 2013), com o objetivo de comparar o desenvolvimento motor e o 

funcionamento executivo entre estudantes de 7 a 9 anos, de ambos os sexos.  

 

3.2. Área de Estudo  

 

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos (2.625.379), de acordo com a resolução 196/96, sob nº de parecer 517.483 (Anexo 

A), cujos termos de consentimento (TCLE- apêndice B) e assentimento (TALE- apêndice C) 

encontram-se livres e esclarecidos.  

Antecedendo o início do estudo, foi firmado Convênio de Cooperação Técnico-

científica entre a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá (SME) e a Universidade de 

Cuiabá (UNIC), para o desenvolvimento mútuo de atividades de pesquisa e pós-graduação 

stricto sensu (Anexo B). Para iniciar o processo de produção de dados, obteve-se a concessão 

do diretor da escola da rede municipal de ensino de Cuiabá-MT, a EMEB Prof. Francisval de 

Brito, mediante assinatura da carta de autorização para realização da pesquisa (Apêndice A).    

 

3.3. Amostra  

  

Caracterizou-se a amostra com um recorte populacional verificando a presença ou 

ausência do fenômeno. 

 A princípio escolheu-se as turmas da escola em questão denominadas pelos 

respectivos códigos - 2C, 2D, 3C, 3D, 4C e 4D anos, correspondentes a faixa etária eleita – 07 

a 09 anos -, do período vespertino totalizando 155 crianças matriculadas  no ano letivo de 

2018, do Município de Cuiabá-MT. Foram excluídas 42 crianças que não contemplavam os 

critérios de inclusão da amostra. 

Os critérios de inclusão utilizados para esta pesquisa permearam no rigor na idade 

cronológica das amostras, sendo inclusas apenas os estudantes entre 07 e 09 anos completos 

até a data de aplicação dos testes e matrícula devidamente realizada junto à secretaria da 

referida escola.  
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Os critérios de exclusão estabeleceram que estudantes que apresentassem traços de 

deficiência física e/ou sensorial e indícios de absenteísmo na escola estariam inaptos a 

participar da pesquisa. 

O universo deste estudo foi então composto por 113 sujeitos, sendo 64 meninas e 49 

meninos, com idade entre 07 e 09 anos, que foram organizados para efeito estatístico da 

seguinte forma: 

 

a)      Estudantes com desempenho escolar insatisfatório – composto por 53 crianças, 

de ambos os sexos, que apresentavam indicativos de desempenho escolar não 

proficiente, comprovado por documentos legais emitidos pela equipe pedagógica da 

escola; cujo critério será descrito a seguir no subtítulo Procedimentos. 

  

b)      Estudantes com desempenho escolar satisfatório – composto por 60 crianças, de 

ambos os sexos, que apresentavam indicativos de desempenho escolar proficiente 

comprovado por documentos legais emitidos pela equipe pedagógica da escola; cujo 

critério será descrito a seguir no subtítulo Procedimentos. 

 

3.4. Procedimentos 

  

Primeiramente realizou-se oficinais de capacitação e treinamento da equipe de 

pesquisadores formada por dois pesquisadores, professores de Educação Física (ambos 

mestrandos do programa) e quatro estagiários, durante quatro semanas, totalizando um mês de 

treinamento para domínio e aprimoramento dos instrumentos elegidos para testagem da 

qualidade dos dados coletados. 

Para iniciar a pesquisa, no final do mês de maio foi realizado um piloto na escola com 

oito crianças, com o intuito de alinhar os procedimentos e condutas para melhor aplicação dos 

testes; bem como para estudo e definição dos ambientes e turno das aulas, informação e 

solicitação aos professores de Educação Física para utilização dos horários das suas aulas para 

o desenvolvimento da investigação.  

Após reunião com o Diretor da instituição, foi definida uma data para apresentação e 

explicação da pesquisa, do objetivo, sanando dúvidas e solicitando a permissão e 

consentimento dos pais/mães/responsáveis e assentimento das crianças com as assinaturas do 

TCLE e TALE. 

As aplicações dos testes e produção dos dados foram divididas em três etapas, em que 

cada etapa teve a duração de até duas semanas, todas realizadas na própria escola, no período 

vespertino, durante as aulas de Educação Física, com utilização das salas de aula e da quadra. 

Para a identificação do desempenho escolar das crianças, utilizou-se da própria 

avaliação e do Relatório de Boletim por Turma/Disciplina, elaborados pelos professores das 
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respectivas turmas (Anexo E), conforme os critérios a seguir explicitados. A Secretaria 

Municipal de Educação de Cuiabá (SME) utiliza como indicador de desempenho escolar o 

parâmetro chamado Ensino por Atividade. O referido critério da SME não utiliza notas 

numéricas e sim relatórios do desempenho nas atividades, sendo classificados em (Anexo Z): 

Não Construído (NC) se referindo a crianças com desempenho escolar insatisfatório, e Em 

Construção (EC), se referindo a crianças com desempenho escolar satisfatório, sendo ao final 

do ano letivo realizado o fechamento com a classificação EC, para os alunos que não 

alcançaram total desenvolvimento e Contruido (C), para os alunos que se desenvolveram e 

desempenharam de forma proficiente as atividades escolares.  

Ainda, oferecem aulas na Sala de Apoio, realizadas no contra turno escolar, aos alunos 

que apresentam-se com nível de aprendizagem abaixo do esperado para a idade; que foi neste 

âmbito da presente pesquisa, critério auxiliar ao respectivo recrutamento da amostra, sendo 

então uma alternativa encontrada para definir os estudantes com desempenho escolar 

insatisfatório. 

O início da bateria de testes foi realizada dentro da sala de aula, quando os alunos 

respondiam um questionário sociodemográfico, com ajuda dos pesquisadores na leitura e 

entendimento das questões propostas, devido a idade da amostra ser incipiente para tal; e em 

seguida era realizada a aferição das medidas antropométricas, altura e peso corporal, a fim de 

classificar o índice de Massa Corporal (IMC). Ao término das aferições, os alunos eram 

direcionados para a quadra, onde participavam de atividades lúdicas com os pesquisadores 

estagiários e voluntários, para entretenimento, uma vez que aguardavam o fim da testagem 

dos demais colegas para retornar à classe. Esta primeira etapa foi concluída após uma semana 

de trabalho. 

Na segunda fase de testes, utilizou-se a quadra para aplicação do teste TGMD2 de 

avaliação do desempenho motor. Após a organização prévia dos circuitos motores, os alunos 

eram conduzidos para a quadra e organizados de forma a serem chamados, conforme a lista de 

chamada, cujas aplicações foram filmadas. O professor pesquisador e os 4 estagiários de 

Educação Física, pesquisadores voluntários do projeto de pesquisa previamente capacitados, 

foram divididos em duas duplas para aplicação dos testes. A realização e conclusão dos testes 

motores teve duração de duas semanas. 

O pesquisador responsável esteve presente em todas as coletas, instruindo, orientando 

e auxiliando nas aplicações. 

Na etapa 3, as avaliações foram realizadas dentro de sala, organizadas de forma que 

um pesquisador voluntário levava a turma para a quadra com atividades lúdicas de Educação 

Física, enquanto as crianças eram chamadas de 3 em 3 para a sala, onde se realizavam os 

testes das funções executivas (Trilhas) e ao final da avaliação retornavam para as atividades 

lúdicas de entretenimento na quadra. Os testes de Trilhas (letras e números) tiveram a duração 

de uma semana. 
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Em resumo, a organização da sequência (circuito) dos testes foi realizada da seguinte 

maneira: 

1. Levantamento sociodemográfico e antropométrico (IMC) e (1 semana) 

2. TGMD2 (2 semanas) 

3. Trilhas (1 semana) 

Cada um dos testes em separado teve a duração entre 5 a 15 minutos, no máximo, por 

aluno. 

 

3.4.1. Questionário Sociodemográfico e IMC 

 

Com o objetivo de identificar as características específicas de cada criança, elaborou-

se o questionário sociodemográfico (Apêndice D), composto por 15 questões fechadas acerca 

das características físicas, nutricionais, familiares, sociais, esportivas e de percepção pessoal 

sobre o próprio DE. Os alunos foram orientados a preencher cada pergunta, sendo ainda 

submetidos à antropometria básica para verificação do Índice de Massa Corporal (IMC). 

Com intuito de dirimir quaisquer possibilidades de interferências antropométricas intra 

e inter-grupos nos resultados, os participantes do estudo foram submetidos a verificação do 

peso corporal através de uma balança eletrônica digital (Tanita Inner Scan BC 532 Tokyo, 

Japão), com capacidade de 150 kg e precisão de 100 g. Os participantes permaneceram 

imóveis em cima da balança, descalços e com roupa leve. A altura foi obtida por um 

estadiômetro portátil (Holtain), comprimento de 2 metros e escala de 0,1 cm. Foi utilizada a 

média de duas avaliações consecutivas para cada participante.  

O índice de massa corporal (IMC) foi calculado segundo a divisão do peso corporal 

(kg) pela altura (m) ao quadrado (kg/m2), e classificado de acordo segundo o ponto de corte 

da OMS específico para crianças e adolescentes, de acordo com sexo e idade cronológica, 

determinados pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2007), amplamente utilizado em 

diferentes países, por ser constituídos de dados mundiais. 

 

Tabela 1 – Classificação do Índice de Massa Corporal – IMC de acordo com a OMS 

MENINOS MENINAS 

IDADE Normal Sobrepeso Obesidade  Normal Sobrepeso Obesidade 

7 15 >17,3 >19,1  14,9 >17,1 >18,9 

8 15,6 >16,7 >20,3  15,6 >18,1 >20,3 

9 16,1 >18,8 >21,4  16,3 >19,1 >21,7 

Fonte: OMS, 2007. 
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3.4.2. Teste para o Desenvolvimento Motor da amostra 

 

O teste TGMD-2 (ANEXO C) é um teste padronizado a partir de uma amostra de 

1.208 crianças de ambos os sexos em idade escolar (3-10 anos), em 10 estados dos EUA. Sua 

validação comprovou confiabilidade em três áreas específicas, sendo, Validade Descrição de 

Conteúdo, Validade Critério de Predição e Validade de Identificação. Os resultados mostraram 

que o TGMD-2 suporta a validade identificação em todos os construtos (ULRICH, 2000). 

Também, outras pesquisas apresentaram a validação do TGMD-2 para outras 

populações/etnias (VALENTINI et al., 2014; VALENTINI, 2012). Destaca-se o estudo de 

Valentini (2012), o qual os pesquisadores consideram que o teste TGMD-2 é amplamente 

utilizado em pesquisas e ambientes clínicos. Os autores tiveram como objetivo traduzir e 

investigar o conteúdo, critérios e validade de constructo e confiabilidade do TGMD-2 para 

crianças brasileiras. Envolveu-se tradutores, especialistas e 3.124 crianças brasileiras de 

vários estados do Brasil, sendo os resultados confirmados: a clareza e pertinência da 

linguagem do TGMD-2.  

O teste TGMD-2 avalia o nível de habilidades motoras de crianças por meio de 

aspectos qualitativos do movimento e para isso foram utilizadas 12 habilidades motoras, 

sendo 6 manipulativas (arremessar, rebater, quicar, rolar, receber e chutar) e 6 locomotoras 

(correr, saltitar, galopar, deslizar, saltar obstáculo e saltar horizontal). O desempenho motor 

das crianças foi aferido por meio de análise de vídeos, em que são analisados os aspectos 

qualitativos das habilidades motoras das crianças, ou seja, se o indivíduo realiza determinado 

movimento ou não. Segue abaixo os procedimentos realizados na coleta envolvendo o 

instrumento TGMD-2:  

Os procedimentos para a coleta do TGMD-2 foram realizados de acordo com 

protocolo proposto por Ulrich (2000), uma vez que este se mostra indicado para avaliar o 

desenvolvimento motor, por meio do desempenho das habilidades motoras básicas.  

No presente estudo, conforme mencionado em procedimentos, o teste foi aplicado em 

aproximadamente 15 minutos, e o procedimento geral seguiu algumas exigências específicas 

como:  

a) antes de realizar o teste foi conferida todas as informações do sujeito na ficha de 

registro;  

b) foi realizada uma demonstração da habilidade motora que o indivíduo deveria 

executar e uma instrução verbal;  

c) o sujeito teve uma tentativa de prática;  
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d) caso o sujeito demonstrasse não ter entendido a tarefa, o avaliador deveria fazer 

mais uma demonstração;  

e) cada sujeito teve 2 tentativas para realizar todos os critérios da tarefa. Um avaliador 

em posse da câmera filmadora (Câmera Canon T5Rebel-EOS) sempre deveria estar 

posicionado a frente da criança e para a execução das tarefas de deslocamento, enquanto que 

o outro professor avaliador deveria localizar-se sempre ao meio do trajeto que a criança 

percorreu, sendo que a distância máxima estabelecida foi de aproximadamente 2,5 metros de 

distância.   

Durante a análise, o avaliador necessita verificar se a criança avaliada realiza critérios 

listados no manual do TGMD-2 para a execução das habilidades motoras, com isso, existem 

duas pontuações que este indivíduo pode ter: “0” caso a criança não realize algum critério 

para a execução de uma habilidade motora proposta no TGMD-2 e “1” quando a criança 

realiza o critério estabelecido para a execução do movimento.  

As habilidades motoras deste teste possuem de 3 a 5 critérios e cada habilidade é 

realizada pelo indivíduo duas vezes, sendo assim, o máximo de pontuação obtida por um 

indivíduo é de 96 pontos. Após a obtenção das pontuações das habilidades de locomoção, foi 

realizada uma somatória entre estas habilidades e isso gerou um novo valor e o mesmo foi 

realizado com as habilidades de manipulação. Estas somatórias foram convertidas em escore 

padrão e percentis, logo após foi realizada uma somatória dos escores padrão e com este valor 

foi obtido por meio de uma tabela de conversão do TGMD-2 o coeficiente motor, sendo este 

utilizado para encontrar a classificação do nível de habilidades motoras das crianças 

analisadas. 

A análise dos filmes foi realizada pelo pesquisador, como indicado pelo protocolo do 

TGMD-2. Para análise dos vídeos foi utilizado o software Kinovea, que permite verificar a 

imagem em câmera lenta e zoom. 

Foram utilizadas como medidas:  

a) coeficiente motor geral – obtido pelos valores normatizados por sexo e idade para as 

habilidades motoras de locomoção e controle de objetos;  

b) coeficiente locomotor - obtido pelos valores normatizados por sexo e idade para as 

habilidades motoras de locomoção;  

c) coeficiente do controle de objetos - obtido pelos valores normatizados por sexo e 

idade para as habilidades de controle de objetos;  

d) Nível de desenvolvimento motor – obtido pela classificação do coeficiente motor 

geral em 7 níveis. 
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3.4.3. Teste para o Funcionamento Executivo da amostra  

 

Para a avaliação do funcionamento executivo, foi utilizado o Teste de Trilhas (TT) 

(MONTIEL; SEABRA, 2012), que é composto por duas partes: A e B, sendo adotado nesta 

pesquisa a parte A (letras e números), que possui dados normativos para crianças a partir dos 

seis anos (Anexo D), utilizado para a avaliação das funções executivas, especificamente da 

flexibilidade cognitiva, estando relacionado às habilidades cognitivas de percepção, atenção e 

rastreamento visual, velocidade e rastreamento visuomotor.   

A parte A adotada, portanto, neste estudo, consiste numa sequência de números e letras 

de A até L e de 1 a 12, numa folha A4, distribuídos aleatoriamente, reconhecida 

academicamente como uma medida de rastreamento visual. 

Execução e medidas do TT parte A: 

a) Na parte alfabética os participantes foram instruídos a traçar uma linha 

conectando as letras segundo a ordem alfabética, e deviam avisar os 

aplicadores/pesquisadores quando terminado. O esperado é o tempo de um 

minuto – tendo sido orientados a fazerem no menor tempo possível. 

b)  Na parte numérica, os participantes foram instruídos a traçar uma linha 

conectando os algarismos em sequência numérica crescente, e deviam avisar os 

aplicadores/pesquisadores quando terminado. O esperado é o tempo de um 

minuto – tendo sido orientados a fazerem no menor tempo possível. 

 

A correção das tarefas, utiliza-se o escore inicial derivado da soma dos itens que foram 

ligados corretamente, que posteriormente foram transformados em uma pontuação padrão de 

acordo com tabela proposta pelo próprio teste, sendo o máximo possível na parte A 

equivalente a 24 pontos (Anexo 02). 

 

3.5. Análise Estatística dos Dados 

 

A análise dos dados deste estudo foi realizada com base na comparação de resultados 

estatísticos, utilizando-se o programa de estatística GraphpadPrism 6.0. 

Os resultados obtidos inicialmente em relação às variáveis de altura, peso, idade dos 

participantes foram calculados por meio de estatística descritiva, média e desvio padrão. 

Para os resultados obtidos no TGMD-2 e no Teste de Trilhas, os dados obtidos 

inicialmente foram testados para a verificação de sua normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk, 
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sendo classificados como paramétricos para o TGDM-2 e não paramétricos para o Teste de 

Trilhas. Assim, utilizou-se, para a comparação entre os grupos no TGMD-2, o teste t para duas 

amostras não pareadas e para comparação entre os grupos no Teste de Trilhas foi utilizado o 

teste não paramétrico Teste de Mann-Whitney.  

 Por fim, cabe ressaltar que para ambas comparações estatísticas foi estabelecido 

significância de 95%. 



47 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A amostra utilizada para esta pesquisa consistiu em 113 indivíduos, com idade entre 7 

e 9 anos, sendo 49 (43,4%) do sexo masculino e 64 (56,6%) do sexo feminino. 

Observa-se que os participantes se encontram em franco desenvolvimento, não 

apresentando deficiências físicas e/ou sensoriais, todos devidamente matriculados no ensino 

fundamental da escola referida em Cuiabá-MT. 

 

Tabela 2: Perfil amostral de acordo com o sexo e idade 

 

 N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

ID - Idade Decimal 113 7 9 8,22 ±0,691 

Sexo Idade  

7 anos 8 anos 9anos 

masculino 7 (6,2%) 22 (19,5%) 20 (17,7%) 

feminino 10 (8,8%) 32 (28,3%) 22 (19,5%) 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Com a aplicação do questionário sociodemográfico, foi possível verificar, além dos 

indicadores antropométricos (características físicas), as características familiares, nutricionais 

e esportivas dos alunos, sendo que para esta última, todos relataram praticar diferentes 

atividades esportivas e lúdicas, tanto no âmbito escolar como social. Dentre as características 

familiares, observou-se que 95 (84,07%) possuem um ou mais irmãos e 18 (15,93%) são 

filhos únicos.  Ao considerar com quem os alunos residiam, o questionário demonstrou que 87 

(77%) residiam com seus pais e 26 (23%) residiam com outros familiares (tios, avós ou 

primos).  

Considerando-se o estado nutricional, a maioria dos alunos, 93 (82,3%), costumam 

fazer as 3 refeições básicas do dia (café da manhã, almoço e jantar), 17 (15%) relataram que 

realizam apenas 2 refeições por dia (almoço e jantar) e 3 (2,7%) disseram que não tomam café 

da manhã, mas comem o lanche oferecido pela escola em substituição ao almoço e, ao chegar 

em casa, jantam. 

 

4.1 IMC e desempenho das tarefas motoras da amostra 

 

As tabelas abaixo apresentam o perfil da amostra, realizando também uma análise 

inicial das características dos alunos de acordo com o IMC. 

Ao observar a tabela 03, pode-se perceber que não houve diferença significativa entre 

as crianças com DE I (insatisfatório) e S (satisfatório) em relação a faixa etária, assim como 
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no IMC para essa amostra. 

 

Tabela 3: Representação da relação DE e IMC da amostra por faixa etária 

 

Categorias 

Idade 

 

IMC 

I S I S 

Mínimo  7 7 12,80 13,50 

Máximo  9 9 30,70 29,00 

Média  8,208 8,233 17,18 17,48 

Desvio Padrão  0,661 0,721 3,358 3,048 

Fonte: dados da pesquisa (Desempenho escolar – Insatisfatório e Satisfatório). 

 

Analisando o total da amostra composta por crianças de 7 a 9 anos, 76 (67%) crianças 

foram classificadas com peso normal e, 37 (46%) crianças foram classificadas acima do peso, 

sendo 21 com sobrepeso e 16 com obesidade, entre meninos e meninas, de acordo com os 

padrões descritivos da OMS. Pode-se observar na tabela 04 os valores médios e desvio padrão 

da idade, peso, altura e IMC da amostra. As crianças apresentaram um IMC médio de 

17.41kg/m², variando de 12.80 a 30.70kg/m².  

 

Tabela 4: Perfil da amostra total segundo idade, peso, altura e IMC  

 

Categorias  Idade Peso Altura IMC 

Mínimo 7.000 16.70 1.110 12.80 

Máximo  9.000 67.20 1.500 30.70 

Média  8.191 31.33 1.333 17.41 

Desvio Padrão 0.6996 8.408 0.07839 3.184 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nos quadros e tabelas que seguem, caracterizam-se detalhadamente por idade as 

variáveis sexo, peso, altura e IMC.  

Na caracterização apresentada das variáveis referentes aos 7 anos (tabela 5), pode-se 

observar um leve percentual de peso e estatura maior, mas não significativo, para as meninas 

em relação aos meninos, assim como na classificação do IMC. 

Tabela 5: Perfil da amostra de 7 anos segundo idade, peso, altura e IMC 

Sexo N Peso Altura IMC 

Feminino 10(59%) 28,8 1,3 17,8 

Masculino 7(41%) 24,7 1,2 16,1 

Total  17(100%) 27,1 1,3 17,1 

Fonte: dados da pesquisa 
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Quadro 1 - Classificação do IMC da amostra de 7 anos 

 
IM

C
 

Normal 10 59% 

Sobrepeso 5 29% 

Obesidade 2 12% 

Fonte: dados da pesquisa 

   

Na tabela 6 e quadro 2 a seguir, na caracterização apresentada das variáveis referentes 

aos 8 anos, pode-se observar um percentual de peso e estatura equivalentes, tanto para as 

meninas quanto para os meninos, bem como na classificação do IMC.  

 

Tabela 6: Perfil da amostra de 8 anos segundo idade, peso, altura e IMC 

 

Sexo N Peso Altura IMC 

Feminino 32(59%) 30,3 1,32 17,2 

Masculino 22(41%) 
 

31,1 1,32 17,5 

Total  54(100%) 30,6 1,32 17,4 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Quadro 2 - Classificação do IMC da amostra de 8 anos 

 

IM
C

 

Normal 35 64% 

Sobrepeso 10 18% 

Obesidade 9 16% 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Na tabela 7 e quadro 3, na caracterização apresentada das variáveis referentes aos 9 

anos, pode-se observar um maior percentual de peso e estatura maior para as meninas em 

relação aos meninos, assim como na classificação do IMC.  

 

Tabela 7: Perfil da amostra de 9 anos segundo idade, peso, altura e IMC 

 

Sexo N Peso Altura IMC 

Feminino 22(52%) 36,4 1,40 18,4 

Masculino 20(48%) 
 

30,4 1,36 16,3 

Total 42(100%) 33,5 

 

1,38 

 

17,4 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Quadro 3 - Classificação do IMC da amostra de 9 anos 

IM
C

 

Normal 31 74% 

Sobrepeso 6 14% 

Obesidade 5 12% 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Como já descrito, as influências no desenvolvimento e desempenho das habilidades 

motoras são multidisciplinares, podendo ser atribuídas a diferentes aspectos e fatores ao longo 

da vida. Atualmente há uma preocupação e estimativa negativa referente ao alarmante ganho 

de peso e obesidade em crianças na maioria dos países, conforme OMS (2007). 

Neste sentido, os dados produzidos nesta pesquisa, se preocuparam em também 

comparar o IMC das crianças da amostra; entretanto esta não mostrou diferença significativa; 

muito embora seja relevante destacar que algumas crianças classificadas com sobrepeso e 

obesidade apresentaram desenvolvimento motor médio baixo e pobre, quando comparado aos 

seus pares, totalizando 17% da amostra. O resultado analisado é considerado homogêneo para 

a amostra, que em sua maioria apresentou características fisicamente ativas e eutróficas, 

sendo classificada como saudáveis. 

 Cabe ressaltar pesquisas que encontram resultados e evidências de fatores biológicos e 

contextuais influenciando o desempenho motor de crianças (MELO e LOPES, 2013; 

TAVARES et al., 2016; e DA SILVA et al., 2018), concluindo que as crianças com sobrepeso e 

obesidade podem apresentar desempenho inferior em relação às crianças eutróficas. E 

salientaram ainda que possíveis comprometimentos nas atividades lúdicas e desportivas, além 

dos prejuízos para a saúde de modo geral, podem acometer as crianças que apresentaram 

sobrepeso e obesidade. 

 Estes estudos evidenciam e reforçam a possibilidade de independência do 

desenvolvimento e desempenho das habilidades motoras dos aspectos antropométricos e 

nutricionais, quando houver devida oportunidade e estimulação às crianças classificadas com 

sobrepeso e/ou obesidade, eliminando uma possível variável que pode sim contribuir para o 

desenvolvimento motor. 

Como observado nesta amostra, encontrou-se crianças estimuladas para a prática de 

diferentes atividades físicas, evidenciado no questionário sócio demográfico, diferindo de 

seus pares também classificados com sobrepeso e obesidade e que não foram oportunizadas e 

estimuladas da mesma forma, seja nos âmbitos escolar, social e/ou familiar, causando atrasos 
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e seu baixo desenvolvimento motor.  

Muitos autores e estudos vêm alertando que as crianças brasileiras vêm apresentando 

déficits motores independentemente do sexo, estado nutricional, nível socioeconômico ou 

região em que vivem (POETA et al., 2011; MELO e LOPES, 2013; TAVARES et al., 2016; 

DA SILVA et al., 2018). Esses aspectos influenciadores do desenvolvimento motor podem 

ainda se associar e influenciar o desenvolvimento e desempenho cognitivo, uma vez estando 

relacionados conforme já descritos.  

Salienta-se ainda que podem existir estudos que investigam possíveis associações e 

que sofreram interferências, ou seja, apresentem viés, seja por número inadequado de sujeitos 

e/ou equívocos/inadequações estatísticas.  

Neste sentido, parece que tanto as crianças com peso normal como as com sobrepeso e 

obesidade, tanto desta amostra como de outras pesquisas, possuem potencial igual para o 

desenvolvimento das habilidades motoras, uma vez oportunizadas e estimuladas, tal como 

evidenciado na literatura. 

 

4.2  Desenvolvimento Motor da amostra 

  

Ao se analisar os dados produzidos referentes ao desenvolvimento motor das crianças 

desta amostra, observa-se que o total da amostra apresentou classificação média e abaixo da 

média no teste das habilidades fundamentais de locomoção e controle de objetos, de acordo 

com os padrões descritivos do teste TGMD2. 

Nesta amostra, na faixa etária de 7 e 9 anos, foi encontrado um QMG médio, enquanto 

que na faixa etária de 8 anos, foram encontrados QMG abaixo da média. Neste sentido, 

apresentam-se as características detalhadas por idade do desenvolvimento motor encontrados 

para esta amostra: 

Quando avaliado o desenvolvimento motor das crianças com 07 anos de idade, pode-

se perceber que as crianças com DE I apresentaram seus coeficientes motores variando entre 

88 e 103 pontos, com um desempenho médio igual a 97,43 pontos (Tabela 8). Já as crianças 

com DE S apresentaram uma variação em seus resultados entre 73 e 106 pontos e um 

desempenho médio igual a 95,80 pontos. 
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Tabela 8: Comparação do DM da amostra de 07 anos segundo o DE 

 
 Fonte: dados da pesquisa 

 

Apesar da diferença de 1,63 pontos entre os grupos no desempenho médio, conforme 

pode-se observar entre os grupos na figura 2, esta não se mostrou significativa (p>0,05) por 

meio do teste t para duas amostras independentes; isto muito provavelmente ocorre em função 

de em ambos os grupos a maioria de seus participantes apresentarem desenvolvimento motor 

dentro da média, e ambos os grupos terem sujeitos com desempenho abaixo da média (Tabela 

9). 

 
Figura 2: DM da amostra de 07 anos 

  

 
Fonte: dados da pesquisa 

 Tabela 9: Classificação do QMG da amostra de 07 anos 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Ao observar a tabela 10, é possível perceber que as crianças de 08 anos com DE I, 

obtiveram um desempenho médio superior de 1,68 pontos em relação às crianças do grupo S. 

Isto ocorreu em função de as crianças com DE I apresentarem seus coeficientes motores 

variando entre 61 e 109 pontos, com um desempenho médio igual a 90,14 pontos. Já as 

crianças com DE S apresentaram uma variação em seus resultados entre 55 e 109 pontos e um 

desempenho médio igual a 88,46 pontos.   

Cabe ressaltar que ao estabelecer uma comparação estatística através do teste t para 

duas amostras independentes, a diferença mencionada não se mostrou significativa (p>0,05). 

 

 Tabela 10: Comparação do DM da amostra de 08 anos segundo o DE 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Ao observar a figura 03 e a tabela 11, pode-se perceber que 05 crianças com DE I 

apresentaram um desenvolvimento motor abaixo da média, 05 apresentaram desenvolvimento 

motor pobre e 02 apresentaram desenvolvimento motor muito pobre, enquanto que entre as 

crianças com DE S, 04 delas apresentaram desenvolvimento motor abaixo da média, 01 

apresentou desenvolvimento motor pobre e 05 apresentaram desenvolvimento motor muito 

pobre. 

 

Figura 3 – DM da amostra de 8 anos 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Tabela 11 – Classificação do QMG da amostra de 8 anos 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Por fim, foi avaliado o desenvolvimento motor de crianças com 09 anos, e por meio da 

análise da tabela 12, pode-se perceber que as crianças com DE I apresentaram uma variação 

de resultados entre 70 e 196 pontos e um desempenho médio igual a 91,67 pontos. Já as 

crianças com DE S apresentaram uma variação de resultados entre 64 e 106 pontos e um 

desempenho médio igual a 90,63 pontos. Ao estabelecer uma comparação utilizando o teste t 

para duas amostras independentes, obteve-se que a diferença de 1,04 pontos entre os dois 

grupos, o que não foi estatisticamente significativa (p>0,05). 

 

Tabela 12: Comparação do DM da amostra de 09 anos segundo o DE 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Ao observar a figura 4 e a tabela 13, pode-se perceber que 03 crianças com DE I 

apresentaram um desenvolvimento motor abaixo da média e 02 crianças apresentaram um 

desenvolvimento motor pobre, enquanto que entre as crianças com DE S, 06 crianças 

apresentaram desenvolvimento motor abaixo da média, 03 apresentaram desenvolvimento 

motor pobre e 05 apresentaram desenvolvimento motor muito pobre. 

 

 



55 

 

Figura 4: DM da amostra de 09 anos 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Tabela 13: Classificação do QMG da amostra de 09 anos  

 
 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Na caracterização apresentada do QMG e Classificação do TGMD2 referentes a todas 

as faixas etárias analisadas, sem distinção de sexo, não se observou diferenças estatísticas 

significativas entre os grupos analisados (DE I e DE S). Um menor alcance de 

desenvolvimento motor foi evidenciado pela maioria dos scores obtidos atingirem QMG < 

100, demonstrando valores de classificação média, abaixo da média, pobre e muito pobre, sem 

nenhum alcance de classificação acima da média para toda a amostra, e, ainda, observou-se 

maior prevalência entre os meninos para classificação de desenvolvimento motor abaixo da 

média e classificação pobre em relação as meninas. 

Dentre os dados produzidos, identificou-se atrasos motores significativos no 

desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais de Locomoção testadas: correr, 

galopar, saltitar, pular, saltar sobre obstáculos, salto horizontal e deslizar, bem como no 

Controle de Objetos (bola): habilidades com a bola, rebater, quicar, receber a bola com as 

duas mãos, chutar, arremesso sobre o ombro, rolar a bola.  

Nomeadamente, os braços não se mantinham flexionados e opostos a posição das 

pernas, que também não se mantinham flexionadas durante toda a corrida; dificuldade em se 
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manter os braços flexionados e manutenção do ritmo durante o galope; a não manutenção do 

pé atrás do corpo ao saltitar; dificuldade na aterrissagem com o pé oposto e falta do braço se 

por oposto ao pé que salta; os braços não se estendiam acima da cabeça durante o salto 

(muitas crianças com essa falha de execução); não seguravam o bastão com a mão dominante 

acima da não dominante e não rotacionavam o quadril e ombro ao rebater; usavam a palma da 

mão batendo na bola ao quicar; recebiam a bola usando todo o corpo; chutavam a bola com a 

ponta dos pés; falta de rotação do quadril e ombro e não transferiam o corpo para o pé oposto 

ao arremessar e, por fim, não mantinham o pé oposto ao braço e joelhos fletidos ao rolar a 

bola por baixo (essa falha de execução também cometida por muitas crianças). 

Como na avaliação cada criança recebe 1 ponto para a atividade realizada de forma 

correta e, 0 para a tentativa falha, a pontuação baixa das habilidades devido aos erros de 

execução descritos esclarece a classificação da maioria das crianças da amostra em média e, 

ainda, algumas crianças com baixa proficiência motora serem classificadas abaixo da média, 

pobre e até muito pobre.  

Como já mencionado, os presentes resultados encontrados não demonstraram 

diferenças estatisticamente significativas entre o desenvolvimento motor comparando as 

crianças com DE S e DE I e, ambos os grupos avaliados, apresentaram uma tendência para 

atrasos no desenvolvimento motor. Também de acordo com a literatura, isto é tendência em 

crianças nessas faixas etárias que também possuem DE I, quando comparadas a seus pares 

com DE S, o que preocupa e sugere questionamentos sobre as possíveis implicações para o 

seu desenvolvimento motor e cognitivo. 

Como a presente pesquisa, estudos relevantes também consideram o embodied 

cognition, ou seja, as referidas imbricações entre os domínios cognitivo e motor, como um 

crescente campo de investigação do desenvolvimento infantil, uma vez que este está 

associado não apenas a fatores físico motores, mas também em outras importantes dimensões 

como a socioafetiva e cognitiva.  

Neste sentido, Nobre et al. (2015), em uma revisão importante bibliográfica, 

encontraram que as informações revisadas reforçam a ideia de que a promoção do 

desenvolvimento motor nas crianças é fundamental, uma vez que as implicações vão além da 

proficiência em habilidades para o esporte e lazer ou para manter um estilo de vida ativo e 

saudável, mas auxiliam também na capacidade das crianças em fazer amigos e engajar-se em 

grupos sociais, na construção dos sentimentos de autonomia, competência e motivação para 

realização e para busca de desafios e conquistas; e ainda que a maioria das pesquisas sobre o 

desenvolvimento motor assume um caráter descritivo, voltadas a investigar os movimentos de 
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crianças em diferentes faixas etárias e relacioná-las aos padrões de movimentos típicos. 

Vários estudos recentes, nacionais e internacionais, têm observado que as crianças apresentam 

desempenho motor abaixo do esperado.  

Já Lopes e Gonçalves (2015) organizaram uma Obra em Lisboa intitulada Estudos em 

desenvolvimento motor da criança VIII e consideraram que o desenvolvimento motor infantil 

é, sem dúvida alguma, uma das áreas de estudo que mais tem intrigado os investigadores em 

ciências do desenvolvimento humano. Os fatores genéticos associados a fatores ambientais 

têm vindo a criar desafios interessantes em compreender a complexidade do processo de 

evolução motora ao longo da vida e em particular nas primeiras idades, concluem os autores. 

Estudos que utilizaram do mesmo teste da presente pesquisa, o TGMD2, corroboram 

identificando atrasos no desenvolvimento motor em crianças nessas faixas etárias. Cabe citar 

o estudo de Spessato et al. (2013), que contou com um N expressivo de 1.248 crianças de 3 a 

10 anos, portanto incluindo a faixa etária do presente estudo. Os participantes foram avaliados 

usando o TGMD-2. Quando comparados os resultados das habilidades de controle de objeto e 

locomotor, a maioria das crianças de ambos os sexos, apresentaram desempenho abaixo da 

média. Os pesquisadores observam ainda que, as crianças que dominam habilidades de 

movimento fundamental são mais propensas a se envolver em atividade física saudável 

durante a infância e adolescência 

 Como já visto, pesquisas que investiguem e realizem a coleta de dados no ambiente 

escolar das crianças, como este presente estudo, são importantes, levando-se em consideração 

a necessidade e o entendimento de resultados reais do desenvolvimento motor e dos possíveis 

fatores influenciadores.  

Nesta mesma direção, Abiko et al. (2013), ao investigar o desempenho motor de 

crianças de Maringá – PR, cuja amostra teve 145 crianças de seis a nove anos de idade, sendo 

a coleta de dados realizada no próprio ambiente escolar e, que foram divididas em dois 

grupos: o grupo um foi composto por crianças de seis e sete anos (6,8± 0,6), sendo 61,1% 

masculino e 38,9% feminino e o grupo dois constituiu-se de crianças de oito e nove anos 

(8,8± 0,3), de modo que 51,6% eram do sexo masculino e 48,4% do sexo feminino. O teste 

seguiu o protocolo de aplicação do TGMD2, em que houve demonstração e uma tentativa 

para cada criança em todas as habilidades antes da sua efetiva realização. Os resultados 

demonstraram que as crianças apresentaram um desempenho motor considerado “pobre”.  

Como já mencionado, os resultados do teste TGMD2 mostram a validade e 

identificação em todos os construtos motores que se propõe. Neste sentido, buscando entender 

sobre os resultados obtidos por meio da aplicação de diferentes testes, De Medeiros et al. 
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(2016), utilizando da correlação de diferentes testes, entre eles o TGMD2, avaliaram 172 

crianças de 09 e 10 anos e concluíram que os meninos apresentaram um melhor desempenho 

geral nas tarefas motoras quando comparado às meninas. Na análise encontraram 

homogeneidade na distribuição dos escores dos testes, ou seja, as crianças apresentaram o 

mesmo nível de desempenho em todas as baterias testadas.   

As diferenças encontradas nos diferentes estudos relacionados para os níveis de 

desempenho motor entre as faixas etárias relevantes para a melhor oportunidade e 

estimulação, em ambos os sexos, assemelham-se em níveis alto de classificações média, baixo 

da média e em algumas pesquisas classificados como pobre para o desenvolvimento motor, 

independente dos testes utilizados.  

Salienta-se ainda sobre a preocupação e possíveis prejuízos, uma vez que o 

desenvolvimento motor pode contribuir significativamente em vários aspectos, tanto do 

desenvolvimento cognitivo, como na saúde, não só durante toda a infância, mas também até a 

fase adulta, como na adoção de comportamento sedentário e acúmulo de estresse e 

consequentemente do cortisol, e seus agravos no desenvolvimento, conforme já mencionado. 

Os resultados obtidos dos testes de TGMD2 para essa amostra podem ser 

compreendidos a partir da análise dos ambientes pouco promotores e estimuladores, sejam 

familiar, social e/ou escolar, tendo o último a maior possibilidade de desenvolver as 

habilidades motoras, mas também influenciar negativamente, por exemplo, com poucas aulas 

de Educação Física durante a semana e, o que é uma realidade preocupante nas escolas 

públicas de todo o país. 

Neste sentido, utilizando do TGMD-2 como ferramenta avaliativa, Costa et al. (2017) 

verificaram o efeito de um programa de intervenção motora sobre o QMG de escolares de 

uma comunidade na Região do Cariri, Ceará, Brasil. Participaram do estudo 46 estudantes, os 

quais tiveram suas habilidades motoras fundamentais avaliadas através do TGMD-2. Em 

conclusão, os autores indicam que a proposta didático-pedagógica adotada se mostrou eficaz 

para promover o desenvolvimento das habilidades locomotoras e manipulativas dos escolares, 

apresentando-se como uma alternativa viável para promover o QMG das crianças do Ensino 

Fundamental. Já Van Keulen et al. (2016) investigaram a influência dos aspectos promotores e 

estimuladores por meio de uma intervenção motora no desempenho das habilidades de 

controle de objetos e concluíram que o desempenho motor das crianças após intervenção, 

estavam adequados conforme o teste TGMD-2. 

  Como já mencionado, entende-se que os dados e estudos encontrados podem e 

certamente influenciam tanto no desenvolvimento motor, como no desenvolvimento e 
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desempenho cognitivo das crianças, sendo que dos seis aos 10 anos a criança se encontra na 

faixa etária de transição entre as fases das habilidades motoras fundamentais para as 

habilidades mais refinadas, passando por diferentes estágios e em pleno potencial do 

desenvolvimento humano, conforme tratado no corpo teórico deste estudo. 

 

4.3  O funcionamento Executivo da amostra 

 

Ao observar a tabela 14, pode-se perceber que as crianças com DE I da faixa etária de 

07 anos de idade apresentaram um escore padrão variando entre 09 e 94 pontos, e um 

desempenho médio igual a 53,33 pontos. Isto muito provavelmente ocorreu pois somente 1 

criança com DE I apresentou classificação média. Já as crianças com DE S apresentaram uma 

variação no escore padrão entre 04 e 98 pontos, com um desempenho médio igual a 58,70 

pontos. 

 

Tabela 14: Comparação do FE da amostra de 07 anos segundo o DE 

 

Fonte: dados da pesquisa ( * p<0,02 de acordo com o teste Mann-Whitney) 

 

Ainda ao observar a tabela 15 junto com a figura 5, pode-se perceber que existe uma 

diferença de 5,37 pontos entre os desempenhos médios dos grupos, ou seja, as crianças com 

DE S apresentaram um desempenho superior ao das crianças com DE I de ±10%. Isto pode 

ser melhor observado através da tabela 15 juntamente com a figura 5, mostrando que 4 

crianças foram classificadas com funcionamento executivo médio. 
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Figura 5: FE da amostra de 07 anos 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Tabela 15 - Classificação do FE da amostra de 07 anos  

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao estabelecer uma análise estatística através do teste não paramétrico para duas 

amostras independentes Mann-Whitney, foi possível obter que a diferença mencionada entre 

os grupos é significativa estatisticamente (p<0,02). 

Quando avaliadas as crianças com 08 anos, pode-se perceber que aquelas com DE I 

(tabela 16), apresentaram um escore padrão variando entre 0 e 84 pontos, e um desempenho 

médio igual a 27.43 pontos. Já as crianças com DE S apresentaram uma variação no escore 

padrão entre 08 e 39.31 pontos, com um desempenho médio igual a 35.26 pontos. 

  

Tabela 16: Comparação do FE da amostra de 08 anos segundo o DE 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa ( * p<0,05 de acordo com o teste Mann-Whitney) 
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Ainda ao observar a tabela 17 junto com a figura 06, pode-se perceber que existe uma 

diferença de 11,88 pontos entre os desempenhos médios dos grupos, ou seja, as crianças com 

DE S apresentaram um desempenho superior das crianças com DE I de ±30%, isto pode ser 

melhor observado através da tabela 17 que mostra que, a maioria das crianças classificadas 

com DE I, sendo N=24, apresentaram funcionamento executivo muito abaixo dos seus pares 

nessa faixa etária.  

Ao estabelecer uma análise estatística através do teste não paramétrico para duas 

amostras independentes Mann-Whitney, foi possível obter que a diferença mencionada entre 

os grupos é estatisticamente significativa (p<0,05). 

 

Figura 6: FE da amostra de 08 anos 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 Tabela 17: Classificação do FE da amostra de 08 anos 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação às crianças com 09 anos de idade que possuem DE I (tabela 18), observou-
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se um desempenho padrão do teste de Trilhas, variando entre 0 e 18 pontos e um desempenho 

médio igual a 39,38 pontos. Já as crianças com DE S apresentaram um desempenho médio 

igual a 33.38 pontos e uma variação de resultados entre 04 e 79 pontos. Nota-se então que as 

crianças com DE I apresentaram um desempenho 15% superior as crianças com DE S. 

 

Tabela 18: Comparação do FE da amostra de 09 anos segundo o DE 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa ( * p<0,05 de acordo com o teste Mann-Whitney) 

 

 

Ao observar a figura 7 e a tabela 19, pode-se perceber que as 18 crianças com DE I 

apresentaram uma classificação no funcionamento executivo assim distribuídas: 6 

classificadas como baixa e 12 muito baixa da função executiva. Já as 24 crianças classificadas 

como com DE S foram distribuídas em: 8 crianças com baixa e como muito baixa da função 

executiva; 16 crianças, ficando este grupo nesta faixa etária, com o maior número de crianças 

classificadas com resultados baixo e muito baixo para o funcionamento executivo. 

             

Figura 7:  FE da amostra de 09 anos 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 19: Classificação do FE da amostra de 09 anos 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao estabelecer uma análise estatística através do teste não paramétrico para duas 

amostras independentes Mann-Whitney, foi possível obter que a diferença mencionada entre 

os grupos se mostrou estatisticamente significativa (p<0,05). 

As funções executivas, como visto, são um conjunto de habilidades cognitivas 

necessárias para aprender coisas novas, raciocinar ou concentrar-se diante de um ambiente 

distrator, neste sentido investigações nesses aspectos são imprescindíveis para entender 

possíveis influenciadores de DE.  

Ainda, de acordo com a literatura, desde as funções executivas principais como 

flexibilidade cognitiva, controle inibitório e memória de trabalho, às mais complexas como 

resolução de problemas, raciocínio e planejamento, devem estar muito bem desenvolvidas 

para o devido desenvolvimento cognitivo. 

 Os resultados sugeriram melhor funcionamento executivo para as crianças avaliadas 

com DE S, o que corrobora com a literatura referindo que para um bom desempenho escolar, 

faz-se necessário um bom funcionamento executivo.  

Neste sentido, León et al. (2013), ao investigar a relação entre FE e desempenho 

acadêmico de crianças entre 6 e 9 anos de uma escola pública, verificaram que as crianças 

avaliadas por seus pais e professores como possuindo melhores habilidades executivas 

possuem também melhor DE, mesmo em fases iniciais do Ensino Fundamental. 

Os autores em alinhamento com a presente pesquisa esclarecem ainda que, 

considerando que todas as habilidades, incluindo as FEs, podem ser desenvolvidas, contanto 

que haja oportunidades específicas para isso e, que é urgente a necessidade de se investir em 

programas que estimulem o seu desenvolvimento desde os anos iniciais. 

Considera-se, então, urgente que nas escolas brasileiras, sobretudo nas públicas, mais 

carentes de recursos, se esclareça sobre os temas tratados e se promova intervenções buscando 
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o melhor desenvolvimento dessas habilidades conduzidas em contexto escolar, que podem 

impactar e melhorar os índices de aprendizagem e desempenho escolar, incrementando a 

qualidade da educação das crianças, visto a situação que se encontra o país nas avaliações 

nacionais e internacionais. 

 Nesta perspectiva, Shayer (2015), com o objetivo de traçar o perfil do desempenho de 

escolares no domínio atenção/funções executivas, além de comparar o desempenho de 

crianças de escola pública e particular, concluiu que quando comparadas com as crianças de 

escola particular, as de escola pública obtiveram desempenho significativamente inferior em 

todos os testes avaliados.  

 A literatura tem demonstrado que o desenvolvimento das FEs impacta diretamente na 

aprendizagem dos alunos, contribuindo também para a melhora e para o desempenho 

acadêmico.  

Neste sentido, Fonseca et al. (2015) produziram um estudo investigando as evidências 

da validade dos instrumentos que avaliam a atenção sustentada e os componentes visuais das 

funções executivas e concluíram que as correlações foram significativas entre os escores dos 

instrumentos, mesmo quando controlados pela variável idade.  

Nesta perspectiva, Andrade et al. (2016) compararam o desempenho em FEs atenção e 

desempenho acadêmico de crianças com e sem dificuldade de aprendizagem, de ambos os 

sexos, concluindo que os resultados encontrados indicam que crianças com queixas escolares 

apresentam desempenho inferior nos instrumentos que avaliam FEs e atenção quando 

comparadas a crianças sem dificuldades. 

 Como já mencionado, essas habilidades, também treináveis, como as habilidades que 

levam ao DM, consequentemente, para o desenvolvimento cognitivo e da inteligência, por 

meio da neuroplasticidade, são importantes influenciadores para o DE.  

 Considera-se então avaliar e investigar todas as habilidades, incluindo as FEs, uma vez 

que estas podem ser desenvolvidas, e buscar oportunidades específicas para isso. Faz-se 

urgente e necessário investimento em programas que estimulem o seu desenvolvimento nos 

anos iniciais, com a intenção de prover ações para possibilitar melhores DEs em médio e 

longo prazos, minimizando desigualdades sociais, melhorando o desempenho e a 

aprendizagem, como também os resultados nas avaliações nacionais e internacionais de 

estudantes brasileiros. 
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4.4  O Desempenho Escolar da amostra 

 

A tabela 20 apresenta-se a descrição quantitativa dos alunos com Desempenho Escolar 

insatisfatório e satisfatório referente as idades da amostra. 

 

Tabela 20: Desempenho Escolar da amostra  

Idade N Insatisfatório Satisfatório 

7 17 7 (41%) 10 (59%) 

8 54 28 (52%) 26 (48%) 

9 42 18 (43%) 24 (57%) 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Na sequência, apresentam-se as caracterizações por faixa etária referente ao DE das 

crianças da amostra. 

Na caracterização apresentada da variável avaliação escolar referente aos 7 anos 

(tabela 20), das 17 crianças desta faixa etária, divididas em 10 meninas e 7 meninos, pode-se 

observar que 41% foram avaliadas pelos professores como (conhecimento escolar) não 

construído (NC) e classificadas com DE I num total de 7 crianças, enquanto que 10 crianças 

foram avaliadas como em construção (EC) e classificadas com DE S, representando 59% da 

amostra. 

Na caracterização apresentada da variável avaliação (desempenho) escolar referente 

aos 8 anos (tabela 20), das 54 crianças, divididas em 32 meninas e 22 meninos, pode-se 

observar nessa faixa etária que 52% desta amostra foram avaliados como não construído (NC) 

e com DE I, num total de 28 crianças, sendo 17 meninas e 11 meninos, quando comparados a 

seus pares, sendo esse percentual contendo maior número de meninas Observa-se que estas se 

encontram em maior número nesta faixa etária, enquanto que 26 crianças foram avaliadas 

como em construção (EC) e classificadas com DE S, representando 48% da amostra da 

amostra. 

Por fim, na caracterização apresentada da variável avaliação escolar referente aos 9 

anos (tabela 19), das 42 crianças, sendo 22 meninas e 20 meninos, pode-se observar um 

percentual de 43% dessa amostra avaliados como (conhecimento escolar) não construído 

(NC) e, portanto, DE I, num total de 18 crianças, sendo 8 meninas e 10 meninos, quando 

comparados a seus pares, sendo esse percentual equivalente entre os gêneros. Enquanto que 

24 crianças foram avaliadas como em construção (EC) e classificadas com DE S, 

representando 57% da amostra. 

Os dados produzidos demonstram uma grande quantidade de alunos que necessitam de 
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atenção especial para melhoria do DE, sendo que 53 crianças foram classificadas como DE I, 

representando 47% da amostra total e, de acordo com a literatura apresentada, essa 

representação trata-se também da relação dos estudantes entre os aspectos comportamentais, 

cognitivos e socioculturais existentes em cada aluno, impactando no seu desenvolvimento e 

competência futura.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como evidenciado na literatura pesquisada, a criança, como objeto de estudo, é 

extremamente difícil de ser investigada pela suscetibilidade a inúmeras variáveis influentes do 

processo de aprendizagem, inclusive suas diferentes idades biológicas, não aferidas no 

presente estudo.  

As várias perspectivas de investigação e a população heterogênea direcionam os 

termos de competência e de aquisições motoras, cognitivas, comportamentais, ambientais, 

produzindo teorias consistentes aos planos diagnósticos e de intervenção habilitacional e 

psicoeducacional. Torna-se assim um desafio determinar algumas das possíveis causas e 

contribuir para minimizar a incidência destes fenômenos no processo ensino-aprendizagem 

Ainda nesse sentido, há então o entendimento de que as influências no 

desenvolvimento e desempenho das habilidades motoras são multidisciplinares, podendo ser 

atribuídas a diferentes aspectos e fatores ao longo da vida.  

Com a atual preocupação e estimativa negativa referente ao alarmante ganho de peso e 

obesidade em crianças, os dados desta pesquisa se preocuparam também em investigar e 

comparar o IMC, entretanto não se observou diferença significativa; muito embora seja 

relevante destacar que algumas crianças classificadas com sobrepeso e obesidade, 

apresentaram desenvolvimento motor imaturo e funcionamento executivo baixo, quando 

comparado aos seus pares, corroborando com a literatura e sugerindo portanto, possível 

influência da massa corporal no desempenho motor das crianças. 

Conclui-se que, segundo os objetivos específicos deste estudo: 

i) Não observou-se diferenças significativas entre os grupos I e S ao se avaliar, 

analisar e comparar o desenvolvimento motor da amostra, provavelmente pela maioria ser 

composta por crianças fisicamente ativas e eutróficas; apesar de que as crianças nessa faixa 

etária, como sugerido na literatura, já deveriam apresentar desenvolvimento motor refinado. 

Observou-se que, quanto aos movimentos realizados pelas crianças desta amostra, tanto as do 

grupo I como do grupo S, algumas não desenvolveram devida proficiência e transição na 

execução das habilidades motoras fundamentais para as refinadas, talvez por falta de 

oportunidades e orientações devidas ou, ainda, por diferentes fatores influenciadores, 

sobretudo na escola, determinando assim a multifatorialidade dos resultados encontrados. 

ii) Os resultados sugeriram melhor funcionamento executivo para as crianças 

avaliadas com desempenho escolar satisfatório, ou seja, este mostrou-se uma variável 

estatisticamente significativa, o que corrobora com a literatura que afirma que para um bom 
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desempenho escolar, faz-se necessário um bom funcionamento executivo.  

iii) Elucidou-se o paradigma do embodied cognition, que, na visão sistêmica, traz à luz 

o fato da proficiência motora influenciar a cognição, estando assim o cérebro e o cerebelo 

(motor) igualmente responsáveis pelo aprendizado. 

iv) Foram trazidos alguns subsídios importantes que podem auxiliar os profissionais 

de Ensino, sobretudo os de Educação Física, a compreender o contexto sistêmico, bem como 

os possíveis fatores de risco para o desempenho escolar de crianças e jovens; contribuindo 

para o desenvolvimento e planejamentos adequados para suas aulas já que as experiências 

realizadas espontaneamente pelas crianças são importantes, sendo todas as habilidades 

pesquisadas treináveis, portanto passíveis de desenvolvimento.  

Para finalizar, salienta-se que uma das limitações do estudo foi a utilização da aferição 

não numérica do desempenho escolar para classificação dos grupos de estudantes a partir 

daquela realizada pelos professores da Escola Municipal em tela, cuja avaliação é feita por 

relatório segundo desempenho dos estudantes nas atividades escolares (o anteriormente 

referido Ensino por Atividades); classificando-as como não construído (NC) e em construção 

(EC), o que fez adaptar a presente divisão dos grupos como Insatisfatório e Satisfatório 

respectivamente. 

Destaca-se ainda que cada vez mais as escolas e as aulas de Educação Física devem 

ser o principal meio para desenvolver tais habilidades motoras e cognitivas, cabendo aos 

profissionais que atuam no Ensino Fundamental, especialmente nos anos iniciais: (i) propiciar 

e criar oportunidades para que as diversas possibilidades de realização dos padrões 

fundamentais de movimento ocorram e (ii) avaliar possíveis discrepâncias entre padrões 

esperados e atrasos observados, a partir do uso de escalas validadas para a identificação de 

dificuldades, promovendo, assim, intervenções para melhor desenvolvimento das crianças.  

Espera-se que a presente pesquisa possa contribuir para as áreas pedagógicas e da 

saúde, e que a partir dos dados produzidos por esta e outras pesquisas similares, os 

profissionais do Ensino busquem o entendimento dos novos conceitos dos sistemas 

ecológicos, da mente corporalizada, bem como dos affordances e, para que possam 

desenvolver oportunidades e estimulações de qualidade para as crianças. Também valorizar a 

ludicidade, a fim de despertar e desenvolver o prazer para o aprendizado e para a prática das 

atividades, por meio dos biomarcadores químicos associados a estas, promovendo assim o 

desenvolvimento humano integral – corpo e mente- e, consequentemente, o desenvolvimento 

social. Assim será possível melhorar os resultados nas avaliações nacionais e internacionais de 

estudantes brasileiros. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Parecer Consubstanciado da Comissão de Ética em Pesquisa (UNIC) 
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ANEXO B – Convênio de Cooperação Técnica-científica UNIC/SME 
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ANEXO C – Test of Gross Motor Development – 2ª ed (TGMD-2) – Subteste de Locomoção 
ALUNO:________________________________________________________________ IDADE:_______ 

TURMA:____________ 
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– Test of Gross Motor Development – 2ª ed (TGMD-2) – Subteste de Controle de Objetos 
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Teste de Corrida 

 
Fonte: Ulrich (2000) 

 

Teste de Galope 

 
Fonte: Ulrich (2000) 

 

Teste de Saltito 

 
Fonte: Ulrich (2000) 

 

Teste de Salto Sobre Obstáculo 

 
Fonte: Ulrich (2000) 
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Teste de Salto Horizontal 

 
Fonte: Ulrich (2000) 

 

Teste de Deslizamento Lateral 

 
Fonte: Ulrich (2000)  

 

Teste de Rebater 

 
Fonte: Ulrich (2000) 

 

Teste de Quicar 

 
Fonte: Ulrich (2000) 
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Teste de Receber 

 
Fonte: Ulrich (2000) 

 

Teste de Chutar 

 
Fonte: Ulrich (2000) 

 

Teste de Arremessar 

 
Fonte: Ulrich (2000) 

 

Teste de Rolar 

 
Fonte: Ulrich (2000) 
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Conversão das pontuações iniciais do subteste para verificação do percentil e dos valores 

standardizados. Subteste de locomoção - Sexo feminino e masculino 

 
Fonte: Ulrich (2000) 

 

 

Conversão das pontuações iniciais do subteste para verificação do percentil e dos valores 

standardizados. Subteste de controle de objetos - Sexo feminino 

 
Fonte: Ulrich (2000) 
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Conversão das pontuações iniciais do subteste para verificação do percentil e dos valores 

standardizados. Subteste de controle de objetos - Sexo masculino 

 
Fonte: Ulrich (2000) 

 

Conversão das somas dos valores standardizados dos subtestes em percentil e quociente motor 

 
Fonte: Ulrich (2000) 
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Avaliações descritivas para valores standardizados dos subtestes e quociente motor grosso 

 
Fonte: Ulrich (2000) 
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ANEXO D: Teste de Trilhas 
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Tabela de Classificação do Teste de Trilhas 
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ANEXO E: Modelo do Relatório de Boletim por Turma 
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APÊNDICE A – Carta de Autorização para Realização de Pesquisa 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO - STRICTO SENSU 

MESTRADO ACADÊMICO EDITAL Nº 011 DE 17/06/2016 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TCLE 

 

____________________________________________________pelo qual o(a) senhor(a) é responsável, está 

sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: EMBODIED COGNITION: uma visão sistêmica sobre 

a influência entre os domínios cognitivo e motor em estudantes de 07 a 09 anos, que pretende identificar o 

desenvolvimento de crianças de 7 a 9 anos desta Unidade Escolar. 

Ao participar deste estudo o Sr(a) permitirá que o pesquisador Austrogildo Hardmam Junior, aplique 

atividades de coordenação motora, sendo filmado e mantido em completo sigilo, bem como o estudante responda 

um questionário de marcar X. O Sr(a), e/ou a criança, tem a liberdade de se recusar a participar, ou caso aceite e 

esteja participando, poderá recusar a continuar em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo. 

O nome do estudante não será revelado publicamente, e somente os pesquisadores terão acesso e 

conhecimentos dos dados levantados. Riscos: o participante poderá ter pequenos incômodos ou desconfortos, por 

exemplo, gastar seu tempo com o questionário e com as atividades. Benefícios: melhora gradativa no 

desenvolvimento das crianças e jovens.  

  O Sr.(a) não pagará e nem receberá nenhum dinheiro por participar desta pesquisa. Estando ciente deste 

esclarecimento, solicitamos o seu consentimento de forma livre para permitir que seu filho (a) participe desta 

pesquisa, preenchendo os itens que seguem abaixo. Este documento será assinado pelo pesquisador e pelo senhor 

(a) em duas vias, sendo que uma ficará em sua posse. 

 

  Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, declaro que me foi dada à 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. Declaro ainda que, recebi cópia deste termo de 

consentimento e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

Eu, ___________________________________________________________,declaro que entendi os 

objetivos, riscos e benefícios da participação do menor de idade pelo qual sou responsável, sendo que: 

(  ) aceito que ele(a) participe                 (     ) não aceito que ele(a) participe 

 

Cuiabá-MT, ______ de _____________________ de 2018 

 

 

 

___________________________________                   ___________________________________ 

Assinatura do responsável pela pesquisa                              Assinatura do Pai/Mãe/Responsável 

 

Comitê de Ética - Seres Humanos (CEP) – Universidade de Cuiabá (UNIC) - Unidade Beira Rio. 

Endereço: Av. Beira Rio, 3100, Bloco Saúde II, Coordenação do mestrado. 

Bairro Jardim Europa CEP: 78.065-900 Cuiabá/MT - Fone: (65)3363 1271 

E-mail: cep.unic@kroton.com.br 
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APÊNDICE C – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 

 
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO - STRICTO SENSU 

MESTRADO ACADÊMICO EDITAL Nº 011 DE 17/06/2016 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TALE 

 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa com o tema: EMBODIED 

COGNITION: uma visão sistêmica sobre a influência entre os domínios cognitivo e motor em estudantes 

de 07 a 09 anos. Seus pais permitiram que você participasse. 

 Nesta pesquisa você participará de atividades parecidas com aquelas das aulas de Educação Física. Você 

não precisa participar da pesquisa se não quiser. A sua participação será de graça.  

 A pesquisa será feita na escola em que você estuda, no espaço onde pratica as aulas de Educação Física, 

e você não precisará vir fora do horário de aula. Você realizará saltos, corridas, brincadeiras, arremesso de bola, e 

que será filmado sendo mantido em sigilo. Depois vai responder marcando X num questionário que pergunta 

sobre seus hábitos de estudo, de internet, de alimentação e de lazer, etc.  

  Se você tiver alguma dúvida, ou quiser desistir de participar depois de iniciadas as 

atividades de testes, poderá pedir para deixar as atividades a qualquer momento, sem problema nenhum.  

 
Eu ______________________________________________________________ aceito participar da 

pesquisa com o tema: EMBODIED COGNITION: uma visão sistêmica sobre a influência entre os domínios 

cognitivo e motor em estudantes de 07 a 09 anos. 

Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir e 

ninguém vai ficar furioso. Fui informado(a) e esclarecido(a), pelo pesquisador(a) responsável AUSTROGILDO 

HARDMAM JUNIOR sobre a pesquisa, assim como os pequenos riscos ou incômodos de por exemplo gastar 

meu tempo com o questionário e com as atividades, fui esclarecido de que estarei contribuindo com benefícios 

futuros para meu melhor desenvolvimento. Foi garantido que posso retirar meu assentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer prejuízo. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no 

projeto de pesquisa, antes consentido por meu responsável. 

Recebi uma cópia deste termo de assentimento, li e concordo em participar da pesquisa. 

 

Cuiabá, ____de __________________de 2018. 

 

 

 

 

_________________________________                     ______________________________ 

Assinatura do pesquisador                                                Assinatura do menor 

 

 

 

Pesquisador responsável: Mestrando Austrogildo Hardmam Junior 

E-mail: gildoahj@gmail.com 

Fone: (65) 9 9905-9777 

Comitê de Ética - Seres Humanos (CEP) – Universidade de Cuiabá (UNIC) - Unidade Beira Rio. 

Endereço: Av. Beira Rio, 3100, Bloco Saúde II, Coordenação do mestrado. 

Bairro Jardim Europa CEP: 78.065-900 Cuiabá/MT - Fone: (65)3363 1271 

E-mail: cep.unic@kroton.com.br 
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APÊNDICE D – Questionário Sociodemográfico 

 
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO - STRICTO SENSU 

MESTRADO ACADÊMICO EDITAL Nº 011 DE 17/06/2016 

 

EMBODIED COGNITION: uma visão sistêmica sobre a influência entre os domínios 

cognitivo e motor em estudantes de 07 a 09 anos 

Austrogildo Hardmam Junior 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

1. ALUNO(A): 

2. NOME DA ESCOLA:  

EMEB FRANCISVAL DE BRITO 

3. SÉRIE/ANO: 

4. QUANTOS ANOS VOCÊ TEM: _______ANOS  

5. SEXO:  

(   )MASCULINO      (   )FEMININO  

6. ESTATURA: 7. PESO: 

8. VOCÊ TEM IRMÃOS: 

(   )SIM          (   )NÃO          QUANTOS: (       ) 

9. QUEM MORA COM VOCÊ: 

(   )PAI      (   )MÃE     (   )IRMÃOS     (   )PADRASTO/MADRASTA     (   )TIO/TIA     (   )AVÔ/AVÓ            

(   )PRIMOS       (   )AMIGOS 

10. COMO VOCÊ SE ALIMENTA:  

(   )CAFÉ DA MANHÃ       (   )ALMOÇO       (   )LANCHE DA TARDE       (   )JANTAR 

11. ONDE VOCÊ COSTUMA BRINCAR: 

(   )PARQUES    (   )PRAÇAS     (   )CASA     (   )PLAYGROUND     (   )ESCOLA     (   )GINÁSIOS 

(   )CLUBE       (   )ACADEMIA 

12. VOCÊ PARTICIPA DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

(   )SEMPRE     (   )AS VEZES     (   )NÃO PARTICIPO 

13. VOCÊ GOSTA DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

(   )SIM      (   )NÃO 

14. O QUE VOCÊ FAZ NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

(   )JOGA BOLA     (   )CORRE         (   )DANÇA       (   )BRINCA     (   )GINÁSTICA     (   )NATAÇÃO          

(   )LUTAS      (   )ANDA DE BICICLETA         (   )PULA CORDA       (   )ESPORTES DE AVENTURA      

15. VOCÊ SE CONSIDERA UM(A) ALUNO(A): 

(   )RUIM     (   )REGULAR     (   )BOM      (   )ÓTIMO 

 

____________________________ 

Assinatura do Estudante 
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APÊNDICE E – Periodicidade de Aplicação da Pesquisa 
PERIODICIDADE DE APLICAÇÃO DA PESQUISA 

PERÍODO 

VERPERTI

NO 

2ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 

TURMAS 3º C (13:00 - 14:45) 4º C (13:00 - 15:10) 2º C (15:10 - 17:00) 

3º D (15:10 - 17:00) 4º D (15:30 - 17:00) 2º D (13:00 - 14:45) 

PROFESSO

RES 

PROF. JORDANA PROF. CLEITON 

SEÇÕES DATA CONTEÚDO OBJETIVOS 

1 20/08 

SEG 

TCLE – TALE 

QUESTIONÁRIO 

SOCIODEMOGRÁFICO  

(3º C – 3ºD) 

• CONHECER, VERIFICAR E 

ASSINAR O TCLE E TALE. 

• PREENCHER O QUESTIONÁRIO 

SOCIODEMOGRÁFICO 
2 22/08 

QUA 

TCLE – TALE 

QUESTIONÁRIO 

SOCIODEMOGRÁFICO  

(4º C – 4ºD) 

3 23/08 

QUI 

TCLE – TALE 

QUESTIONÁRIO 

SOCIODEMOGRÁFICO 

(2º C – 2ºD) 

4 27/08 

SEG 

TGMD-2 

(3º C – 3ºD) 
• VERIFICAR O 

DESEMVOLVIMENTO MOTOR 

AO NÍVEL DAS HABILIDADES 

DE LOCOMOÇÃO E 

MANIPULAÇÃO  

• VERIFICAR O QUOCIENTE 

MOTOR GROSSO (QMG) 

 

5 29/08 

QUA 

TGMD-2 

(4º C – 4ºD) 

6 30/08 

QUI 

TGMD-2 

(2º C – 2ºD) 

7 03/09 

SEG 

TGMD-2 

(3º C – 3ºD) 
• VERIFICAR O 

DESEMVOLVIMENTO MOTOR 

AO NÍVEL DAS HABILIDADES 

DE LOCOMOÇÃO E 

MANIPULAÇÃO 

• VERIFICAR O QUOCIENTE 

MOTOR GROSSO (QMG) 

8 05/09 

QUA 

TGMD-2 

(4º C – 4ºD) 

9 06/09 

QUI 

TGMD-2 

(2º C – 2ºD) 

10 10/09 

SEG 

TRILHAS (3º C – 3ºD) • VERIFICAR A CAPACIDADE DE 

MEMÓRIA OPERACIONAL 

• VERIFICAR A CAPACIDADE 

CONCENTRAÇÃO E RÁPIDA 

RESPOSTA  

• VERIFICAR A CAPACIDADE DE 

ATENÇÃO (SUTENTADA E 

ALTERNANDA) E 

FLEXIBILIDADE MENTAL 

11 12/09 

QUA 

TRILHAS (4º C – 4ºD) 

12 13/09 

QUI 

TRILHAS (2º C – 2ºD) 

 


