
   
  

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

 

 

POLYANA NATHALY MIQUELETTO 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO ENTRE CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE ESCOLAR E OS 

NÍVEIS DE COORDENAÇÃO MOTORA GROSSA: UM ESTUDO COM CRIANÇAS 

DOS CINCO AOS 11 ANOS DE IDADE 

 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO 

 

 

  

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2020



   
  

POLYANA NATHALY MIQUELETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO ENTRE CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE ESCOLAR E OS 

NÍVEIS DE COORDENAÇÃO MOTORA GROSSA: UM ESTUDO COM CRIANÇAS 

DOS CINCO AOS 11 ANOS DE IDADE 

 

 

 

Dissertação apresentada como pré-
requisito para obtenção do Título de 
Mestre em Educação Física. Programa de 
Pós-Graduação em Educação Física. 
Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. 
  
Orientadora: Professora Doutora Raquel 
Nichele de Chaves 
 
Co-orientadora: Professora Doutora 
Michele Caroline de Souza Ribas 
 

 

 

 

 

CURITIBA 

2020



   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

 

 

Miqueletto, Polyana Nathaly 

Associação entre características do ambiente escolar e os níveis de coordenação 

motora grossa [recurso eletrônico] : um estudo com crianças dos cinco aos 11 anos 

de idade / Polyana Nathaly Miqueletto.-- 2020. 

1 arquivo texto (124 f.): PDF; 6,81 MB. 

 

Modo de acesso: World Wide Web 

Título extraído da tela de título (visualizado em 24 jun. 2020) 

Texto em português com resumo em inglês 

Dissertação (Mestrado) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

Programa de Pós-graduação em Educação Física, Curitiba, 2020  

Bibliografia: f. 83-99. 

 

1. Educação física - Dissertações. 2. Capacidade motora. 3. Educação Física 

(Ensino fundamental). 4. Aptidão física em crianças. 5. Exercícios físicos. 6. 

Crianças – Desenvolvimento. I. Chaves, Raquel Nichele. II. Ribas, Michele Caroline 

de Souza. III. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Programa de Pós-

graduação em Educação Física. IV. Título.  

 

CDD: Ed. 23 – 796 

Biblioteca Central da UTFPR, Campus Curitiba 

Bibliotecário: Adriano Lopes CRB-9/1429 



   
  

 

Ministério da Educação 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

 

TERMO DE APROVAÇÃO DE DISSERTAÇÃO 

 

A Dissertação de Mestrado intitulada “ASSOCIAÇÃO ENTRE CARACTERÍSTICAS 

DO AMBIENTE ESCOLAR E OS NÍVEIS DE COORDENAÇÃO MOTORA GROSSA: 

UM ESTUDO COM CRIANÇAS DOS CINCO AOS 11 ANOS DE IDADE”, defendida 

em sessão pública pela candidata Polyana Nathaly Miqueletto, no dia 27 de março 

de 2020, foi julgada para a obtenção do título de Mestre em Educação Física, área de 

concentração Educação Física, linha de pesquisa Atividade Física e Saúde, e 

aprovada em sua forma final, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física. 

 

BANCA EXAMINADORA: 

Profa. Dra. Raquel Nichele de Chaves – Orientador – UTFPR 

Profa. Dra. Michele Caroline de Souza Ribas – Coorientador – UFSC 

Profa. Dra. Cintia de Lourdes Nahhas Rodacki – UTFPR  

Profa. Dra. Fernanda Karina dos Santos – UFV  

 

 

A via original deste documento encontra-se arquivada na Secretaria do Programa, 

contendo a assinatura da Coordenação após a entrega de versão corrigida do 

trabalho. 

 

 

Curitiba, 27 de março de 2020 

 

 

Prof. Dr. Adriano Eduardo Lima da Silva 

Coordenador do PPGEF/UTFPR 



   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às crianças do mundo todo, pois é na pureza do 
coração delas que encontro uma das coisas mais 

belas da existência humana: o Amor. 
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Pinhais, por apoiarem nosso projeto nas escolas municipais. 

Por fim, a todos aqueles que contribuíram, direta ou indiretamente, para a 

realização desta dissertação, o meu sincero agradecimento. 

 



   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A tarefa do educador moderno não é derrubar 
florestas, e sim irrigar desertos.”  
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RESUMO 
 
Crianças que apresentam níveis de coordenação motora adequados têm maior 
probabilidade de responder de forma adequada às tarefas motoras diárias, 
construindo um ciclo positivo de desenvolvimento. Nas últimas décadas, têm-se 
notado declínio nos níveis coordenativos na infância. Nesse sentido, a escola pode 
desempenhar um papel fundamental no aumento de tais níveis. Contudo, faz-se 
necessário identificar quais variáveis a nível do ambiente escolar, mediante estrutura 
hierárquica da informação, podem explicar a variabilidade da coordenação motora, 
bem como a magnitude das associações. Desse modo, o presente estudo propõe 
identificar a magnitude das associações entre características a nível do indivíduo e do 
ambiente escolar e os níveis de coordenação motora grossa (CMG) na infância. Um 
estudo transversal foi estruturado, com 2394 crianças dos cinco aos 11 anos de idade, 
matriculadas em 25 escolas municipais de São José dos Pinhais/PR. Estatura, massa 
corporal, percentual de gordura foram avaliados e o índice de massa corporal (IMC) 
calculado. A CMG foi avaliada por meio da bateria de testes KTK. A aptidão física 
(AptF) foi avaliada por meio de um conjunto de testes: dinamometria manual; impulsão 
horizontal; corridas vai-vém e 20 metros; corrida/caminhada de 6 minutos. 
Informações sobre peso ao nascer, deslocamento para a escola, prática esportiva e 
atividade física (AF) escolar foram adquiridas mediante questionário enviado aos pais. 
O ambiente escolar foi avaliado com a ferramenta de auditoria escolar ISAT, além de 
um roteiro de questões para equipe escolar sobre aulas de educação física, recreio e 
aulas extracurriculares. Às variáveis do ambiente escolar, foi adicionada informação 
do nível de AF da escola durante o recreio, analisado por meio do SOPLAY. Medidas 
descritivas foram calculadas. Dado a estrutura da informação, os dados foram 
modelados hierarquicamente, em dois níveis distintos: (i) indivíduo; (ii) escola. As 
análises foram efetuadas nos softwares SPSS versão 21.0 e HLM versão 6.0. O valor 
de prova foi de 5%. Verificou-se que as características individuais explicam a maior 
proporção da variância total da CMG. Crianças mais velhas foram mais coordenadas 
do que as mais novas (p<0,001); crianças com maiores valores de IMC e percentual 
de gordura foram menos coordenados (p<0,001); as mais aptas e praticantes de 
alguma AF esportiva (p<0,01) foram mais coordenadas. As crianças matriculadas em 
escolas rurais, em escolas com maiores áreas disponíveis para o uso no recreio e 
com maiores porcentagens de comportamento muito ativo no recreio apresentaram 
maiores valores de CMG (p<0,01). Escolas com playground e escolas com maior 
porcentagem de comportamento sedentário no recreio  apresentaram crianças com 
menores valores de CMG (p<0,01). Esses resultados confirmam as associações da 
CMG com variaveis do individuo (idade,  IMC, percentual de gordura, AptF e prática 
esportiva), e sugerem que o ambiente escolar desempenha um papel menor, mas 
significativo, na CMG. Promover a perda de peso, aumento nos níveis de AptF e 
promoção da AF esportiva são estratégias fundamentais para o aumento dos níveis 
de CMG. Além disso, é importante que o ambiente escolar ofereça espaços livres e 
seguros para que as crianças possam experimentar diferentes práticas corporais. 
 
Palavras-chave: Destreza Motora. Escola. Estudantes. 



   
  

ABSTRACT 

 

Children with adequate motor coordination levels are more likely to respond to daily 
motor tasks, building a positive developmental cycle. In the last few decades, there 
has been a decline in coordination levels during childhood. The school can play a 
fundamental role in raising such coordination levels. However, it is necessary to 
identify which variables in the school environment (through the hierarchical structure 
of the information) can explain the variability in motor. This study aimed to identify the 
associations between characteristics at the level of the individual and the school 
environment as well as the levels of gross motor coordination (GMC). A cross-sectional 
study enrolling 2,394 children (ages five to 11 years old) from 25 municipal schools 
located in São José dos Pinhais/PR. Height, body mass, fat percentage were 
evaluated and the body mass index (BMI) calculated. Gross motor coordination was 
assessed using the KTK test battery. Physical fitness (PF) was assessed using the 
following set of tests: handgrip strength; standing broad jump, shuttle-run; 20-meter 
run; 6-minute run/walk. Parents completed a questionnaire to provide information on 
birth weight, school transport, sports participation and physical activity (PA) at school. 
The school environment was evaluated with the school audit tool ISAT, in addition to 
a script of questions for the school team about physical education classes, recess and 
extracurricular classes. Regarding the school environment, information about the 
school's PA level during recess was included and analyzed using the SOPLAY. 
Descriptive measures were calculated and data was modeled hierarchically at two 
different levels: (i) individual; (ii) school. The analyzes were performed using SPSS 
software version 21.0 and HLM version 6.0 with a significance level of 5%. Findings 
indicate that the individual characteristics explain the largest proportion of the total 
GMC variance. Older children were more coordinated than younger children (p<0.001); 
children with higher BMI and fat percentage had a lower coordination levels (p<0.001); 
those with greater PF and practicing sports (p<0.01) were more coordinated. Children 
enrolled in rural schools, in schools with larger available areas for use at recess and 
with higher percentages of very active behavior at recess had higher GMC values 
(p<0.01). Children from schools with playground as well as from schools with a higher 
percentage of sedentary behavior at recess had lower GMC values (p <0.01). These 
results confirm the associations of GMC with variables of the individual (age, BMI, fat 
percentage, PF and sports practice), suggesting that the school environment plays a 
smaller but significant role in GMC. Promoting weight loss, increasing PF levels, and 
encouraging sports are fundamental strategies for increasing GMC levels. In addition, 
it is important that the school environment offers free and safe spaces so that children 
can experience different body practices. 
 
Key words:  Motor Skills. Schools. Students. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 A coordenação motora refere-se a uma interação harmoniosa e precisa dos 

sistemas nervoso e musculoesquelético que resulta em ações e respostas motoras 

rápidas e eficazes (KIPHARD;SCHILLING, 1970), importante para a execução das 

tarefas motoras e desenvolvimento de aspectos cognitivos e sociais 

(GALLAHUE;OZMUN;GOODWAY, 2013; CHAGAS et al., 2016; 

TAVARES;CARDOSO, 2016). Crianças que apresentam bons níveis de coordenação 

motora têm maior probabilidade de responder de forma apropriada a diferentes tarefas 

motoras diárias e promover trajetórias positivas de saúde ao longo da vida 

(STODDEN;LANGENDORFER;ROBERTON, 2009; RIVILIS et al., 2011; ROBINSON 

et al., 2015).  

 A coordenação motora está positivamente associada a diversos aspectos da 

saúde, ou seja, níveis coordenativos satisfatórios estão relacionados a bons níveis de 

aptidão física (CATTUZZO et al., 2016; DOS SANTOS et al., 2018), de prática de 

atividades físicas (LUBANS et al., 2010; LOGAN et al., 2015), de percepção de 

competência motora (LUBANS et al., 2010; JAAKKOLA et al., 2019) e ao estado de 

peso saudável (ROBINSON et al., 2015; DOS SANTOS et al., 2018; SILVA-SANTOS 

et al., 2019). Tais relações estão ilustradas no modelo desenvolvido por Stodden et al. 

(2008) (2008) (2008) (2008) (2008). Esse modelo conceitual propõe uma reciprocidade 

dinâmica entre a competência motora (termo que tem sido associado a níveis 

coordenativos e desempenho das habilidades motoras) e a atividade física, com 

destaque sobre as modificações ao longo do desenvolvimento do indivíduo.  

 Esse modelo apresenta uma relação positiva entre bons níveis de atividade 

física e de aptidão física, bem como de competência motora, e o controle da massa 

corporal, propiciando, por fim, a manutenção do peso saudável. Ou seja, dado que as 

crianças se envolvem em atividades físicas, em especial na primeira infância, 

desenvolvem mais suas habilidades motoras grossas e aumentam seus níveis 

coordenativos, permitindo que se envolvam em mais atividades físicas ao longo do 

tempo. Posteriormente, a partir da segunda infância, há uma inversão no sentido 

dessa relação, e a competência motora passa a influenciar o envolvimento em 

atividades físicas, pois quanto maior o nível de competência motora, maior a 
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possibilidade de construção de um rico repertório de movimentos e adoção de um 

estilo de vida ativo. A aptidão física atua como mediadora nessas relações; como 

resultado, os autores destacam o controle da massa corporal e manutenção de um 

peso saudável.  

 Portanto, o desenvolvimento da coordenação motora é importante para o 

engajamento na atividade física e para a formação de percepções positivas de 

competência ao longo da infância e adolescência (GALLAHUE;OZMUN;GOODWAY, 

2013). Essa fase também é conhecida como um momento sensível para o 

desenvolvimento coordenativo, não somente devido a aspectos do crescimento (DOS 

SANTOS et al., 2018), mas também às oportunidades de participação em muitas 

atividades estruturadas, tais como jogos, esporte, lutas, dança, e não estruturadas, 

como o brincar livremente, que exigem um certo grau de coordenação motora, e 

influenciam assim a trajetória de desenvolvimento da criança 

(GALLAHUE;OZMUN;GOODWAY, 2013; ROBINSON et al., 2015).  

 Aspectos do desenvolvimento infantil, sejam as mudanças do crescimento ou 

do desempenho coordenativo são afetados tanto por restrições biológicas individuais 

como ambientais (GALLAHUE;OZMUN;GOODWAY, 2013). Desse modo, há uma 

conexão entre o contexto ambiental e os níveis de coordenação motora (NEWELL, 

1986; DE BARROS et al., 2003; VENETSANOU;KAMBAS, 2010; HUA et al., 2016). 

Para melhor compreender o desenvolvimento das crianças, a partir dos 

contextos ambientais em que estão inseridas, Urie Bronfenbrenner apresentou a 

teoria ecológica do desenvolvimento humano (BRONFENBRENNER;MORRIS, 1998). 

Essa teoria analisa o desenvolvimento de uma criança dentro de contextos, 

designados de sistemas ecológicos, os quais podem favorecer ou prejudicar o 

processo. Conforme as crianças crescem, são influenciadas por uma estrutura 

ecológica que consiste em microssistema, mesossistema, exossistema, 

macrossistema e cronossistema. Em resumo, esses sistemas representam as 

condições, configurações e relações ambientais que se estabelecem durante toda a 

vida (GABBARD, 2009).  

A interação entre os fatores biológicos e ambientais sustenta e promove o 

desenvolvimento humano e qualquer alteração em um desses níveis pode causar 

efeito nos demais (GABBARD, 2009). Para estudar uma criança em desenvolvimento, 

Gabbard (2009) destaca a necessidade de analisar não somente a criança em seu 

ambiente imediato, mas procurar entender as associações que se estabelecem nesse 
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contexto ambiental. A teoria de Bronfenbrenner auxilia na estruturação do estudo 

sobre as várias relações entre o contexto multinível (TUDGE et al., 2003; 

SALMON;TIMPERIO, 2007), com grande potencial na interpretação da influência 

ambiental no desenvolvimento das capacidades motoras (GABBARD, 2009).  

Efetivamente, estudos que analisaram a contribuição de fatores genéticos e 

ambientais na coordenação e aprendizagem motora sugerem que existe relação para 

ambos os fatores, porém os ambientais foram responsáveis pela maior parte da 

influência na variabilidade dos níveis coordenativos (WILLIAMS;GROSS, 1980; 

CHAVES et al., 2012). Sabe-se que a escola é o local onde as crianças passam, 

obrigatoriamente, uma parte do seu dia, por isso, pode ser essencial para o 

desenvolvimento da coordenação motora. Na escola, a criança poderá ser desafiada 

com diferentes tarefas motoras, seja nos momentos de recreio 

(YASUMITSU;NOGAWA, 2013), das aulas de educação física (COTRIM et al., 2011) 

ou conectadas a atividades da rotina escolar (LUBANS et al., 2010; MORGAN et al., 

2013). Estudos indicam que diferentes características do contexto escolar influenciam 

o desenvolvimento das capacidades motoras na infância (GIAGAZOGLOU et al., 

2007; CHOW;CHAN, 2011; COTRIM et al., 2011; FELÍCIO et al., 2013; HUA et al., 

2016). 

Resultados de um estudo realizado por Chaves et al. (2015), em 18 escolas 

portuguesas, cujo objetivo era identificar as características da criança e do ambiente 

escolar que poderiam explicar as diferenças interindividuais na coordenação motora 

grossa, sugeriram que as características individuais explicam cerca de 90% da 

variância total dos níveis coordenativos de crianças, com idades entre os seis e os 10 

anos. Por outro lado, o contexto escolar pode ser responsável pela explicação dos 

outros 10%. Não obstante o ambiente escolar apresentar menor influência sobre a 

variabilidade da coordenação motora nesse estudo, sugere-se que tal contexto 

desempenha um papel importante e significativo na expressão dos valores 

coordenativos das crianças. Importa referir que os resultados também estão 

condicionados por algumas limitações, entre elas, os autores reportaram o tamanho 

da amostra, tanto em relação ao número de estudantes (n = 390), quanto o de escolas 

(n = 18). 

Entretanto, grande parte dos estudos que analisam a contribuição de 

características do ambiente na coordenação motora de crianças envolve, sobretudo, 

o microssistema doméstico (VENETSANOU;KAMBAS, 2010; BARNETT et al., 2013; 
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DOS SANTOS et al., 2016; FLÔRES et al., 2019). Além disso, as evidências sobre as 

interrelações entre as características do indivíduo e dos ambientes não consideram 

padrões hierárquicos e/ou multiníveis. A modelação hierárquica multinível da 

informação permite construir uma organização estrutural mais precisa, a qual 

considera o grupo de variáveis em cada nível distinto. Desse modo, verifica-se a 

necessidade de propor uma interpretação mais robusta e com um olhar mais 

integrado da informação para melhor entender o papel do contexto escolar, 

nomeadamente estrutura física, disponibilidade de materiais e professores de 

educação física e rotina escolar, na expressão dos níveis coordenativos. 

Com isso, a presente proposta planeja analisar a magnitude das associações 

que se estabelecem entre as características individuais e do ambiente escolar e a 

coordenação motora grossa na infância, a partir da modelação hierárquica multinível 

da informação. 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 Qual a magnitude das associações entre as características individuais e do 

ambiente escolar e a coordenação motora grossa na infância? 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

  

  Identificar a magnitude das associações que se estabelecem entre as 

características individuais e do ambiente escolar com a coordenação motora grossa 

na infância.  

 

1.3.1 Objetivo(s) Específico(s) 

 

1. Avaliar medidas antropométricas como estatura, massa corporal, dobras de 

adiposidade, bem como determinar o índice de massa corporal e percentual de 

gordura; 

2. Obter informações sobre o peso ao nascer 

3. Identificar prática de atividade física na escola, prática esportiva e tipo de 

deslocamento casa-escola; 
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4. Quantificar a coordenação motora grossa e diferentes componentes de aptidão 

física; 

5. Avaliar estrutura e rotina escolar; 

 

1.4 HIPÓTESES DO ESTUDO 

 

H1 – Relativamente às características individuais, crianças mais velhas, do sexo 

masculino, com menores valores de IMC e percentual de gordura, mais ativas 

fisicamente e com maiores níveis de aptidão física são mais coordenadas que seus 

pares. 

H2 – Relativamente às características do ambiente escolar, escolas rurais, com 

maiores áreas, bem como, materiais e instrução no intervalo de recreio, com 

playground, aulas extracurriculares, maior tempo de educação física semanal e com 

escolares mais ativos e menos sedentários no recreio são as que compreendem 

crianças mais coordenadas.  

H3 - As características individuais explicam a maior proporção da variação dos níveis 

de coordenação motora nas crianças. 

 

1.5 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Este estudo está delimitado a crianças com idade entre cinco e 11 anos 

matriculadas em escolas públicas urbanas do município de São José dos Pinhais-PR, 

selecionadas para participar.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

2.1 COORDENAÇÃO MOTORA GROSSA 

 

A coordenação motora vem sendo descrita e conceituada de diferentes modos, 

não existindo, portanto, um consenso sobre a sua definição e as capacidades 

envolvidas (GIANNICHI;SILVA, 1995; SOUSA, 2014). Tal variabilidade decorre dos 

distintos domínios a que partem as diferentes descrições e conceitos: o domínio 

pedagógico,  biomecânico e  fisiológico, bem como a pluralidade de termos 

associados ao conceito como agilidade, destreza, controle motor e habilidades, como, 

também, da dificuldade de determinação dos seus componentes e, ainda, das 

diferentes formas de avaliação (NEWELL, 1986; GIANNICHI;SILVA, 1995; GORLA, 

2001; BALLESTERO, 2008). Sendo assim, o termo coordenação motora é 

frequentemente reconhecido ou empregado como sinônimo de termos diversos como 

agilidade, destreza, controle motor, proficiência motora, habilidade motora e 

habilidade do movimento (NEWELL, 1986; ROBINSON et al., 2015). 

Em uma perspectiva biomecânica e de controle motor, Bernstein (1966) definiu 

a coordenação motora como o resultado de diversas ações motoras ordenadas e 

organizadas em função de um objetivo, levando em consideração os aspectos 

motores, perceptivos e o contexto da ação a ser realizada. Em uma abordagem 

pedagógica, Kiphard e Schilling (1970) interpretaram a coordenação motora como 

uma interação harmoniosa e econômica dos sistemas musculoesquelético e nervoso 

(motor e sensorial) com o intuito de produzir ações cinéticas precisas e equilibradas 

(motricidade voluntária) e reações rápidas e adaptadas a situações (motricidade 

reflexa), isto é, a capacidade de integrar sistemas motores e sensoriais a fim de 

produzir movimentos eficientes. Segundo os autores, uma boa coordenação exige 

uma medida de força apropriada que determina a amplitude e a velocidade do 

movimento; adequada seleção dos músculos que influenciam a condução e 

orientação do movimento; capacidade de alternar rapidamente entre tensão e 

relaxamento muscular. Ainda, nessa mesma perspectiva, Meinel e Schnabel (1987) 

conceituaram a coordenação motora como a capacidade de harmonizar os processos 

na ação motora em relação ao objetivo que se pretende alcançar. Os autores também 

entendem que as capacidades coordenativas possibilitam ao indivíduo um domínio, 
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de forma precisa e econômica, das ações motoras em situações previsíveis e 

imprevisíveis, como também aprender movimentos esportivos. 

Expandindo a interpretação da coordenação motora num contexto pedagógico 

da aprendizagem e do desenvolvimento motor, pode-se destacar a visão ecológica de 

Newell (1986). Segundo o autor, a coordenação motora também é o resultado de um 

processo de interações entre as restrições a nível do indivíduo que executa o 

movimento, do ambiente onde o movimento é realizado e a tarefa que será realizada, 

além disso tais elementos também determinarão o modo de execução do movimento. 

Nesta mesma perspectiva, Gallahue, Ozmun e Goodway (2013) caracterizam a 

coordenação como uma competência de integrar sistemas motores separados com 

modalidades sensoriais diversificadas para gerar movimentos apropriados e 

eficientes. Ou seja, quanto maior o nível de complexidade da ação motora a ser 

realizada maior será o nível de coordenação necessário exigido para que o movimento 

seja desempenhado de forma eficiente (GALLAHUE;OZMUN;GOODWAY, 2013). 

Contudo, o desafio também tem sido identificar os componentes que integram 

a coordenação motora. Inicialmente, pode-se pensar no modelo tradicional de 

classificação das capacidades motoras as quais estão subdivididas em condicionais 

e coordenativas. As condicionais estão relacionadas às condições orgânicas do 

indivíduo de disponibilidade de energia muscular e mecanismos de distribuição dessa 

energia necessária para a ação muscular como resistência, força e velocidade. Já 

quanto as capacidades motoras coordenativas, estas estão relacionadas ao controle 

motor na organização, controle e regulação do movimento por meio das informações 

dos analisadores táteis, visuais, acústicos, vestibular e sinestésico 

(GIANNICHI;SILVA, 1995; WEINECK, 2003; GUEDES, 2007; 

GALLAHUE;OZMUN;GOODWAY, 2013). Isto posto, nota-se que  o adequado 

desenvolvimento e interação das capacidades condicionais proporcionam uma boa 

coordenação do mesmo modo que uma boa coordenação permite um melhor 

desenvolvimento das capacidades condicionais (HIRTZ, 1986). Portanto, a 

diversidade de termos associados ao conceito da coordenação decorre de a mesma 

estar ligada ao desenvolvimento das habilidades motoras, bem como à outros 

componentes relacionados a capacidade motora geral, como equilíbrio, velocidade, 

resistência cardiorrespiratória, força/resistência muscular, potência, flexibilidade e 

agilidade, por exemplo (CORBIN;LINDSEY, 1997; GALLAHUE;OZMUN;GOODWAY, 

2013). 
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A coordenação motora faz parte do processo de desenvolvimento do ser 

humano no decorrer do ciclo da vida (GORLA;DE ARAÚJO;RODRIGUES, 2010) e, 

para Weineck (1989), a infância é um período ideal para trabalhar a coordenação 

motora. No início da segunda infância, por volta de cinco a sete anos de idade, as 

crianças encontram-se no estágio de proficiência na fase do movimento fundamental, 

desempenhando movimentos mecanicamente eficientes e com uma coordenação 

motora satisfatória (GALLAHUE;OZMUN;GOODWAY, 2013). Entretanto, com as 

oportunidades de exploração dos movimentos e incentivo, as crianças tendem a 

aperfeiçoarem-se cada vez mais nesses aspectos e é, principalmente no final da 

segunda infância, que as sinergias neuromotoras irão construir a base de toda a ação 

coordenada intencional (LEE, 1984). Para Gallahue, Ozmun e Goodway (2013), o 

período da segunda infância é imprescindível para o aprimoramento da coordenação 

motora grossa devido ao rápido aumento da capacidade de aprendizagem motora. 

Crianças que não são envolvidas de forma gradual à diferentes e exigentes demandas 

coordenativas encontrarão obstáculos na realização de diversas tarefas apresentando 

disfunções na coordenação motora (GOBBI;VILLAR;ZAGO, 2005). Embora os 

problemas com a coordenação motora possam ser uma característica de muitos 

distúrbios diferentes, atualmente sabe-se que problemas coordenativos também 

ocorrem independentemente de outras condições e tem sido um foco de identificação 

e tratamento (CAIRNEY;VELDHUIZEN;SZATMARI, 2010). 

Ademais, o progresso adequado da coordenação motora pode promover 

trajetórias positivas no desenvolvimento da criança e levar a resultados satisfatórios 

na saúde, pois ela é a base essencial para o desenvolvimento das habilidades motoras 

e não depende apenas de fatores inerentes ao indivíduo mas também de aspectos do 

ambiente e das tarefas que são executadas no dia a dia (MAGILL, 2008; CATTUZZO 

et al., 2016). A coordenação motora em níveis adequados é considerada um relevante 

elemento no desenvolvimento global das crianças, ou seja, aquelas que apresentam 

movimentos equilibrados e precisos têm maior probabilidade de responder 

adequadamente a tarefas motoras e de apresentar um ciclo favorável de 

desenvolvimento (STODDEN;LANGENDORFER;ROBERTON, 2009; RIVILIS et al., 

2011) e, além disso, interfere em diferentes aspectos da saúde do indivíduo, nas 

relações interpessoais, intrapessoais e no desempenho acadêmico 

(ROSE;LARKIN;BERGER, 1998; SKINNER;PIEK, 2001; 
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CAMPBELL;MISSIUNA;VAILLANCOURT, 2012; LOPES et al., 2013; 

TAVARES;CARDOSO, 2016). 

 

2.2 TEORIA ECOLÓGICA NO ENTENDIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA 

 

 O desenvolvimento humano é um processo permanente e contínuo de 

mudanças funcionais que ocorre ao longo da vida (GALLAHUE;OZMUN;GOODWAY, 

2013). Segundo Malina, Bouchard e Bar-Or (2009), o desenvolvimento ocorre em dois 

contextos distintos, primeiramente o denominado contexto biológico que se refere aos 

aspectos relacionados ao crescimento e maturação, o segundo contexto é 

comportamental que diz respeito a progressão da competência em vários domínios 

do ser humano que se relacionam entre si. Esse processo contínuo de transformações 

nas competências comportamentais ocorre nos diversos domínios do ser humano, 

nomeadamente motor, cognitivo, social, emocional, entre outros 

(MALINA;BOUCHARD;BAR-OR, 2009). 

  Na tentativa de esclarecer as alterações no desenvolvimento, especialistas 

buscaram interpretá-las criando abordagens teóricas do desenvolvimento, a partir da 

totalidade humana ou, em geral, ressaltando algum domínio específico 

(HAYWOOD;GETCHELL, 2016). A principal função de uma teoria é juntar os fatos 

existentes organizando-os de forma que propiciem um significado. Relativamente ao 

desenvolvimento motor, que se refere então ao curso de mudança nas capacidades 

de movimento, as principais abordagens teóricas são a Maturacional e a Ecológica  

(GALLAHUE;OZMUN;GOODWAY, 2013). 

A perspectiva Maturacionista tornou-se conhecida durante a década de 30 e 

destaca a maturação do sistema nervoso como o principal condutor dos aspectos 

físicos e motores do comportamento humano (GESELL, 1933; 

GONÇALVES;GONÇALVES;JÚNIOR, 1995; GALLAHUE;OZMUN;GOODWAY, 

2013). Para os maturacionistas, o indivíduo era visto como geneticamente 

programado e o ambiente apenas ditava o ritmo das mudanças, sendo capaz de 

acelerar ou tornar o processo mais lento, sem mudar o curso do indivíduo. Tal 

abordagem enfatizava o desenvolvimento biológico, ou seja, genética e a 

hereditariedade como os maiores responsáveis pelo desenvolvimento motor, no qual 

o ambiente exerceria pouco efeito (CLARK, 2007; HAYWOOD;GETCHELL, 2016). 
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A abordagem ecológica ou contextual, foi apresentada na década de 1980, na 

tentativa de compreender mais sobre os processos que conduzem o desenvolvimento 

(THELEN, 1995; HAYWOOD;GETCHELL, 2016). Destaca as interações entre todos 

os sistemas sejam eles corporais (muscular, nervoso, sensorial, cardiovascular...) ou 

externos (ambiental, social, cultural, econômico...), trazendo uma perspectiva de 

interrelação entre três fatores: do indivíduo, compostas por características estruturais 

(altura, peso, sexo...) e funcionais (motivação, experiências, maturação do sistema 

nervoso...); do ambiente, que é relativo aos fatores sociais, culturais, de alimentação, 

entre outros proporcionados pelo contexto ambiental; e da tarefa, que se refere aos 

estímulos motores e mecânicos que cada indivíduo é exposto  (CLARK, 2007; 

GALLAHUE;OZMUN;GOODWAY, 2013; HAYWOOD;GETCHELL, 2016). 

 Desse modo, expõe-se o pensamento que o indivíduo não é só um ser 

biológico e geneticamente programado como se cogitava, mas sim um ser 

biopsicossocial onde ocorre a interação dos genes e o ambiente, e a forma como a 

criança se desenvolve tem muito a ver com ambos os fatores (ROBINSON et al., 

2015). A teoria ecológica considera popularmente duas principais abordagens, a dos 

sistemas dinâmicos e a do ambiente comportamental.  Diversos teóricos do ramo 

obtiveram notoriedade ao longo dos anos, como Nicholas Bernstein, Kugler, Kelso e 

Turvey, especialistas no tema dos sistemas dinâmicos, que estudam o 

desenvolvimento como um processo de interligação como já citado entre a tarefa, o 

indivíduo e o ambiente (GONÇALVES;GONÇALVES;JÚNIOR, 1995; BARELA, 1999; 

HAYWOOD;GETCHELL, 2016).  

 Na área de estudo do ambiente comportamental, que analisam o 

desenvolvimento dentro de cenários ambientais específicos, há que se destacar Urie 

Bronfenbrenner e sua teoria dos sistemas ecológicos. Na tentativa de compreender o 

desenvolvimento humano na infância, o psicólogo Urie Bronfenbrenner idealizou a 

Teoria dos Sistemas Ecológicos e realçou a importância de estudar a criança no 

contexto de múltiplos ambientes, conhecidos como sistemas ecológicos (Figura 1). 

Para o autor, o desenvolvimento humano é "o conjunto de processos através dos 

quais as particularidades da pessoa e do ambiente interagem para produzir constância 

e mudança nas características da pessoa no curso de sua vida" 

(BRONFENBRENNER, 1996), isto é, o desenvolvimento é o resultado da interação 

entre o indivíduo em desenvolvimento e o meio em que vive. Sustentada nesse 
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conceito, sua teoria explica como as características da criança e dos seus ambientes 

interagem para influenciar seu crescimento e desenvolvimento. 

Para o autor, em um contexto geral, uma criança cresce em diferentes 

ambientes, desde o mais particular como o ambiente familiar e escolar, até os mais 

generalizados e amplos, como a sociedade e a cultura (BRONFENBRENNER, 1996), 

onde, inevitavelmente, ocorre uma interrelação desses sistemas influenciando todos 

os aspectos da vida de criança. A teoria de Urie Bronfenbrenner organiza os contextos 

de desenvolvimento em cinco níveis.  

O primeiro nível é o microssistema. Trata-se do contexto mais direto e íntimo 

em que a criança vive, compreendendo os ambientes doméstico-familiar, escolar e da 

vizinhança. Envolve, principalmente, interações com as características materiais e 

pessoais do contexto (membros da família, amigos, cuidadores e professores), que 

afetam o crescimento e desenvolvimento da criança, numa relação de reciprocidade 

em que a criança também afeta a forma como o meio, em especial as pessoas, 

interage com ela (BRONFENBRENNER, 2011). 

A conexão que ocorre entre dois ou mais ambientes que a criança participa 

ativamente é denominada mesossistema, ou seja, um nível que compreende a 

interação de diferentes microssistemas, como a relação entre casa e escola, por 

exemplo (BRONFENBRENNER, 2011).   

O exossistema também diz respeito aos processos que ocorrem em dois ou 

mais ambientes, porém em pelo menos um deles não contém, diretamente, a criança 

em desenvolvimento. O contexto contém pessoas e/ou lugares com os quais a criança 

não interage diretamente, mas que ainda assim afetam seu desenvolvimento, tendo 

como exemplo, a relação que se estabelece entre a casa das crianças e o trabalho 

dos pais (BRONFENBRENNER, 2011). 

Um contexto mais distante do núcleo individual de contextos é o 

macrossistema. Contudo, exerce influência significativa sobre o desenvolvimento da 

criança. Esse nível abrange a cultura, as macro instalações e as políticas públicas, 

isto é, contém os padrões, ideias, crenças e valores culturais da criança, bem como 

características dos sistemas político e econômico (BRONFENBRENNER, 2011). 

O último sistema relatado por Bronfenbrenner é o cronossistema, o qual refere-

se ao conjunto que traz a dimensão do tempo (microtempo, mesotempo e 

macrotempo), as padronizações de eventos, transições ambientais e condições sócio 

históricas. Por exemplo, pode representar a mudança de estrutura familiar 
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(microtempo), a entrada da criança na escola ou mudança de série escolar 

(mesotempo), mudanças na sociedade como ciclos econômicos ou guerras 

(macrotempo) (BRONFENBRENNER, 2011). 

Os aspectos biológicos individuais e o meio ambiente não agem de maneira 

independente para moldar o desenvolvimento da criança, eles interagem de forma 

complexa entre si (GABBARD, 2009). Nesse sentido, a Teoria Ecológica de 

Bronfenbrenner é capaz de apresentar a diversidade de influências inter-relacionadas 

no desenvolvimento da criança. Ter compreensão dos contextos pode nos sensibilizar 

para variações na maneira como a criança pode agir e se desenvolver em diferentes 

contextos, além de atentar à qualidade e tipo de conexões que existem entre eles. 

  

Figura 1 – Teoria ecológica do desenvolvimento de Urie Bronfenbrenner 

 
Fonte: Adaptado de Gallahue, Ozmun e Goodway, 2013.  Adaptado pela autora, 2018. 
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Embora seja consensual a importância de bons níveis coordenativos ao 

desempenho de outras tarefas e à saúde das crianças (RIVILIS et al., 2011), ainda se 

faz necessário um maior entendimento dos fatores que explicam a grande 

variabilidade interindividual encontrada. Estudos anteriores, baseados em cartas 

percentílicas, relataram uma forte variabilidade interindividual nos níveis de 

coordenação motora de crianças com amplitude dos resultados postos entre os 

percentis 3 e 97 (MAIA;LOPES, 2007; CHAVES et al., 2013). Para Chaves et al. 

(2012), é evidente uma grande variabilidade entre indivíduos na coordenação motora 

grossa, para os autores, essa variabilidade é resultado da interação de fatores 

inerentes ao indivíduo e pela natureza dos seus contextos ambientais.  

Estudos reportam que as variáveis em nível do indivídual, como idade, sexo, 

peso ao nascer, índice de massa corporal, influenciam nos níveis de coordenação 

motora na infância (VALDIVIA et al., 2008; CHAVES et al., 2013), bem como aspectos 

comportamentais como o tempo gasto em atividade física, níveis de aptidão física, e 

comportamento sedentário (LUBANS et al., 2010; HOLFELDER;SCHOTT, 2014; 

CATTUZZO et al., 2016). Barnett et al. (2016), em revisão sistemática realizada a fim 

de identificar os possíveis correlatos da competência motora, a incluir coordenação 

motora, em crianças e adolescentes, usando uma abordagem ecológica, identificaram 

que as correlações mais examinadas e que apresentavam associações foram fatores 

biológicos e demográficos, como a idade, sexo e adiposidade. Nos aspectos 

comportamentais, níveis de atividade física e participação esportiva foram os 

correlatos mais investigados, com algumas evidências de que a atividade física é um 

correlato positivo da competência motora. 

 Entretanto, visto que a coordenação é resultado de um processo de interação 

entre aspectos biológicos individuais, tarefas propostas e características do ambiente, 

explicações para a variabilidade da coordenação motora devem ser alcançadas por 

meio de estudos que ponderem a relação entre o indivíduo e o ambiente 

(BOUCHARD;MALINA;PÉRUSSE, 1997). Baseado nisto, na diligência de entender os 

fatores envolvidos nessa variação dos valores coordenativos, Chaves et al. (2012) 

objetivaram estimar a contribuição dos fatores genéticos e ambientais através de uma 

amostra de 64 pares de gêmeos (monozigóticos e dizigóticos) com idades entre cinco 

e 14 anos, sugerindo que os fatores ambientais são responsáveis pela maior parte da 

influência na variabilidade da coordenação motora.  
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Estudos que analisaram a relação entre o desempenho de aspectos motores e 

as variáveis ambientais de crianças (família, escola, vizinhança...), concluem que os 

contextos proximais de desenvolvimento das crianças impactam de forma positiva 

suas capacidades motoras (NETO et al., 2004; DA FONSECA;BELTRAME;TKAC, 

2008).  Para Flôres et al. (2019) as características físicas, sociais e/ou culturais de um 

ambiente permitem uma relação entre o contexto imediato e o envolvimento da criança 

em comportamentos motores diversificados. Segundo os autores, estudos em 

contextos escolares que promovem ou dificultam as oportunidades motoras são 

escassos, e afirmam que a utilização de uma abordagem ecológica para estudar o 

desenvolvimento da competência motora é promissora para compreender como 

melhora-las através da manipulação dos ambientes.  

 

2.3 COORDENAÇÃO MOTORA GROSSA E VARIÁVEIS CORRELATAS 

INDIVIDUAIS 

 

Inúmeros preditores têm potencial para influenciar a coordenação motora 

grossa, assim, diversos estudos buscaram compreender quais as características a 

nível individual podem determinar os níveis coordenativos (STODDEN et al., 2008; 

CHAVES et al., 2015). Evidências relacionam a coordenação motora à aptidão física 

(CATTUZZO et al., 2016; DOS SANTOS et al., 2018), ao estado nutricional 

(ROBINSON et al., 2015; DOS SANTOS et al., 2018; SILVA-SANTOS et al., 2019), à 

prática de atividades físicas (LUBANS et al., 2010; RIVILIS et al., 2011; LOGAN et al., 

2015), a fatores gestacionais (KELLER et al., 1998; GOYEN;LUI, 2002; 

DATAR;JACKNOWITZ, 2009),a idade e o sexo (BARNETT et al., 2016).   

As crianças mudam o tamanho e a composição corporal com o passar do 

tempo, da mesma forma, seu desempenho na coordenação motora grossa também 

aumenta com a idade (MALINA;BOUCHARD;BAR-OR, 2009). Resultados do estudo 

de Valdivia et al. (2008), que investigou a influência da idade, sexo, nível 

socioeconômico e adiposidade nos níveis de coordenação motora de escolares 

peruanos, sugerem que o preditor com maior efeito na somatória da coordenação 

motora das crianças foi a idade, com um aumento significativo nos valores médios 

com o passar dos anos, em ambos os sexos, indicando que com o avançar das idades 

as crianças tornam-se cada vez mais coordenadas (ANTUNES et al., 2016). 
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De forma geral, estudos relatam diferenças entre os sexos, indicando que os 

meninos são mais coordenados que as meninas (GRAF et al., 2004; MARTINS et al., 

2010; ANTUNES et al., 2016; BARNETT et al., 2016). Diferenças entre sexo podem 

estar associadas a questões sociais, devido aos meninos de forma geral terem mais 

oportunidades e permissão de prática de atividade física no contexto familiar 

(THOMAS;FRENCH, 1985) e de motivação, sugerindo algum tipo de predisposição 

relacionada ao sexo para certas tarefas motoras (LOPES et al., 2003).  Entretanto, o 

estudo longitudinal recente de Reyes et al. (2019) mostrou que a partir dos seis anos 

de idade, os meninos superavam as meninas nos níveis da coordenação motora, mas 

ao ajustar a análise incluindo preditores variáveis no tempo, a saber, IMC, aptidão 

física e atividade física moderada a vigorosa, as meninas superavam os meninos, o 

que se manteve ao longo do tempo. Nesse caso, a principal razão para o desempenho 

favorecido pelas meninas é que as trajetórias da coordenação motora grossa ao longo 

do tempo foram parcializadas pelos efeitos dinâmicos do IMC, aptidão física e níveis 

de atividade física, que geralmente favorecem os meninos.  

A vida pré-natal contribui significativamente para o desenvolvimento motor ao 

longo da vida (KELLER et al., 1998). Entre os fatores gestacionais relacionados, 

destaca-se o peso ao nascer como um importante marcador de respostas adaptativas 

do feto a diferentes condições adversas (KELLER et al., 1998). Desse modo, o peso 

ao nascer pode refletir a gravidade destas condições, as quais podem influenciar 

negativamente o desenvolvimento da coordenação motora (DATAR;JACKNOWITZ, 

2009). Crianças com extremo baixo peso ao nascer, além de apresentar níveis 

coordenativos insuficientes, têm mais chances de manter tal défice ao longo da vida 

(GOYEN;LUI, 2002; DATAR;JACKNOWITZ, 2009; BROWN et al., 2015).  

Com relação ao aspecto do estado nutricional, sabe-se que o excesso de peso 

tem um efeito negativo na coordenação motora. Inúmeros estudos reportam  

associações significativas, revelando que, quanto maior o índice de massa corporal 

da criança menor são seus níveis coodenativos (MARTINS et al., 2010; CHAVES et 

al., 2015; ROBINSON et al., 2015; DOS SANTOS et al., 2018; SILVA-SANTOS et al., 

2019). Da mesma forma, outras medidas de adiposidade, incluindo maior 

circunferência da cintura e percentual de gordura corporal, foram negativamente 

correlacionadas com a competência motora (BARNETT et al., 2016). Martins et al. 

(2010), em um estudo longitudinal realizado com 285 crianças acompanhadas dos 6 

aos 10 anos de idade, que objetivou especificamente modelar as mudanças 
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longitudinais no IMC e seus correlatos, encontraram uma associação significativa 

entre a coordenação motora grossa com as mudanças no IMC das criança, onde 

aquelas com melhores pontuações nos níveis coordenativos apresentaram menores 

valores de IMC. Para os autores, presume-se que crianças com melhor coordenação 

motora grossa sejam mais propensas a realizar atividade física, o que acabará 

acarretando uma diminuição no IMC. É provável, também, que crianças com menor 

IMC possuam maiores níveis coordenativos devido a menor quantidade de gordura 

corporal, que pode afetar negativamente a agilidade. 

Os níveis de aptidão física têm sido considerados importantes marcadores de 

saúde, com inúmeros benefícios à manutenção da saúde, qualidade de vida e até 

mesmo nos níveis de coordenação motora (GUEDES, 2007; CHAVES et al., 2015; 

CATTUZZO et al., 2016).  Estudos prévios têm encontrado fortes associações entre 

aptidão física e testes coordenativos, sugerindo que crianças mais aptas obtem 

melhores resultados nos testes de coordenação motora (VANDENDRIESSCHE et al., 

2011; CHAVES et al., 2015; ANTUNES et al., 2016; CATTUZZO et al., 2016; DOS 

SANTOS et al., 2018). No geral, pesquisas apoiam a idéia de que crianças com bons 

níveis de aptidão física são mais propensos a se tornarem adolescentes bem 

coordenados e vice-versa (ANTUNES et al., 2016; CATTUZZO et al., 2016). 

A prática da atividade física quando adquirida na infância e adolescência 

oferece uma maior probabilidade de ser mantida ao longo da vida 

(MALINA;BOUCHARD;BAR-OR, 2009). Estudos reportam que uma maior 

coordenação motora grossa reduz o declínio nos níveis de atividade física ao longo 

da infância (LOPES et al., 2011), e está associada a níveis mais altos de atividade 

física na adolescência (BARNETT et al., 2009). Segundo revisão sistemática realizada 

por Barnett et al. (2016), com objetivo de identificar os possíveis correlatos da 

competência motora grossa em crianças e adolescentes com desenvolvimento típico 

usando uma abordagem ecológica, identificou que a atividade física e a participação 

esportiva constituíram a maior parte das investigações nas características 

comportamentais e foi constatado que a atividade física é um correlato positivo da 

coordenação motora (VANDENDRIESSCHE et al., 2012; VANDORPE et al., 2012; 

D'HONDT et al., 2013).  

O ambiente apresenta uma influência direta no padrão de atividade física. Na 

infância, os hábitos de prática de atividade física podem ser desenvolvidos por meio 

do incentivo para adquirir um estilo de vida ativo, a fim de reduzir o comportamento 
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sedentário, que é um dos grandes problemas encontrados atualmente no contexto 

infantil e, desse modo, contribuir para melhorar a capacidade funcional e a saúde a 

curto e longo prazo (GUEDES et al., 2001; ACSM, 2007; NETO et al., 2014). Porém, a 

preocupação com a segurança, falta de espaço suficiente para brincar e o aumento 

de atividades sedentárias contribuem para menores níveis de atividade física e 

aptidão física, além de baixo desempenho na coordenação motora grossa (LUBANS 

et al., 2010). Investigação realizada por Lopes et al. (2012) identificou que crianças 

com menor tempo gasto em comportamento sedentário tinham melhores valores de 

coordenação motora. 

 

2.4 COORDENAÇÃO MOTORA GROSSA E VARIÁVEIS CORRELATAS 

AMBIENTAIS 

 

Como já relatado, no processo de desenvolvimento dos aspectos motores da 

criança observa-se uma relação entre o indivíduo e os contextos onde está inserido 

(FLÔRES et al., 2019). Cada contexto coloca demandas específicas sobre as 

competências motoras das crianças, e seu desenvolvimento biologicamente saudável 

pode sofrer influência negativa dos fatores de risco ambientais (DE BARROS et al., 

2003; VENETSANOU;KAMBAS, 2010). De Barros et al. (2003) sugeriram que a 

identificação precoce desses possíveis fatores de risco que podem prejudicar o 

desenvolvimento adequado, bem como a intervenção em processos já instalados, 

podem minimizar os danos de um ambiente menos favorável ao desenvolvimento 

infantil. Assim, com base na abordagem ecológica ou contextual 

(HAYWOOD;GETCHELL, 2016), pode-se sugerir que a manipulação do ambiente e 

da tarefa, pode favorecer o desenvolvimento da coordenação motora. 

 

2.4.1 Ambiente Escolar 

 

O desenvolvimento da coordenação motora é influenciado por uma combinação 

de fatores ambientais, como as oportunidades oferecidas, o incentivo e a instrução  

(LUZ et al., 2017). Em um estudo de revisão, Venetsanou e Kambas (2010) destacam 

que a escola é um espaço importante para o desenvolvimento dos aspectos motores 

na infância.  
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Escolas com equipamentos apropriados, condições estruturais que permitam 

prática motora efetiva, bem como uma metodologia pedagógica específica para a faixa 

etária, oferecem mais oportunidades para um desenvolvimento adequado 

(VENETSANOU;KAMBAS, 2010; HUA et al., 2016).  De acordo com declarações 

fornecidas pela Organização Mundial da Saúde, a escola permite apoiar o 

desenvolvimento de aspectos motores no seu currículo de educação (SGRÒ et al., 

2017).  

Haja vista a escola ser um local importante para o desenvolvimento infantil, 

deve oferecer uma estrutura apropriada não somente para a aquisição de 

conhecimento intelectual, mas também da coordenação motora visto que o ambiente 

físico/construído foi identificado como determinante no desenvolvimento de aspectos 

motores (IIVONEN;SÄÄKSLAHTI, 2014). Para Hua et al. (2016), um ambiente 

educacional positivo pode contribuir para melhorar os níveis de desempenho motor 

de crianças desde a primeira infância.  

O estudo de Giagkazoglou et al. (2008) examinou as habilidades motoras das 

crianças de pré-escolas públicas e particulares. Os resultados revelaram que as 

crianças que frequentavam a escola privada, com diversos espaços abertos para 

brincadeiras, quadras e playgrounds, exibiam maiores habilidades motoras do que as 

crianças de pré-escolas públicas com espaços limitados para esportes e brincadeiras 

livres. Para Maia e Lopes (2007), a coordenação motora é influenciada principalmente 

pela qualidade da atividade física e em decorrência disso, deve-se analisar não 

somente seus níveis, mas de que forma o ambiente proporciona uma melhor 

qualidade de prática, bem como sua influência nos níveis coordenativos. 

 Estudos têm mostrado que as crianças passam a maior parte do período 

escolar inseridas em basicamente três contextos: aula tradicional, aula de educação 

física e recreio (FLÔRES et al., 2019). 

A educação física escolar compreende vivências estruturadas de movimento 

instruídas por um profissional com conhecimento da área. Ela deve incluir atividades 

adequadas para o nível de desenvolvimento do aluno (GRABER, 2014). Tem como 

finalidade básica designar parte do currículo escolar para atividades físicas que 

incentivem e desenvolvam o aprendizado do movimento, sobre o movimento e através 

do movimento (TANI;MANOEL, 2004). Para Pelozin et al. (2009), as aulas de 

educação física contribuem não só para a prática de experiências motoras que 

proporcionem aquisição de um repertório motor adequado, mas também oferecem um 
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espaço para que as crianças assimilem as contribuições da atividade física para uma 

vida saudável permitindo assim o ganho de conhecimento sobre a importância e o 

prazer da atividade física (TANI;MANOEL, 2004). Para Tani e Manoel (2004), a 

obtenção desse conhecimento é que leva as pessoas a tomarem decisões 

conscientes acerca da prática sistemática de atividade física além das aulas de 

educação física e para a vida.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) estabelece 

a educação física, introduzida na proposta pedagógica escolar, como um componente 

curricular obrigatório da educação básica que equivale aos níveis de educação infantil, 

fundamental e médio, adequando-se às idades e condições dos escolares. No Brasil, 

após o estabelecimento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a Educação 

Física adentrou como componente na área de Linguagem e é tratada no âmbito da 

cultura e práticas sociais por meio do movimento. Assim, além do movimento ser 

trabalhado nas atividades práticas, as expressões culturais também passam a fazer 

parte do conhecimento da educação física (MEC, 2017).  

Com relação ao universo vasto de conteúdos trabalhados nas aulas de 

educação física, segundo Gallahue e Donnelly (2008), no ensino infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental costuma-se dar uma ênfase maior a atividades que 

trabalham o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais, como jogos, 

danças, ginásticas. Para o ciclo final do ensino fundamental, o foco se volta para o 

desenvolvimento motor especializado, com atenção voltada em especial as 

habilidades esportivas.  A BNCC categoriza as práticas corporais em seis unidades 

temáticas, sendo elas: i) Brincadeiras e jogos; ii) Esportes; iii) Ginásticas; iv) Danças; 

v) Lutas; vi) Práticas corporais de aventura. Pois é essencial que os alunos tenham 

contato com o maior número possível de práticas e que estejam preparados para 

experimentar a diversidade que representam (BRASIL, 2017). Os jogos, os esportes, 

as ginásticas, os exercícios e as danças são variedades de movimentos socioculturais 

e compõem uma parte importante do acervo cultural da humanidade, a que se 

denomina de cultura do movimento. E, o conjunto de conhecimentos desses 

elementos da cultura do movimento é o que a educação física escolar busca transmitir 

por meio do ensino (TANI;MANOEL, 2004). 

Da mesma forma, quando as aulas de educação física cumprem a premissa 

de se adequar ao desenvolvimento, tornam-se um fator positivo e importante no 

fornecimento de experiências motoras diversificadas que contribuem para o 
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desenvolvimento integral na infância, podendo ainda estar ligada a oportunidades de 

prática de atividade física moderada a vigorosa (FAIRCLOUGH;STRATTON, 2006; 

GALLAHUE;DONNELLY, 2008). Assim, a participação de atividades físicas 

sistematizadas é considerada importante não só para o desenvolvimento como um 

todo, mas também como um fator de proteção contra os atuais problemas da 

sociedade moderna, como a inatividade física, a obesidade, o estresse, entre outros 

(ARAUJO et al., 2012). Além de incentivar o engajamento em atividades ao longo da 

vida (STODDEN et al., 2008). 

Para mais, destaca-se a função do professor de educação física como 

essencial para esse processo, pois a ele compete o ofício de estabelecer a educação 

física como um instrumento que contribuirá para o desenvolvimento global dos seus 

alunos, com práticas estruturadas e instruções apropriadas no ambiente escolar 

(COTRIM et al., 2011). Anteriormente admitia-se que a necessidade da atuação de 

um profissional de educação física teria de acontecer somente por volta dos dez anos 

de idade, com a inserção das modalidades esportivas, sem levar em conta que as 

crianças atingem o estágio maduro nas habilidades motoras fundamentais, requisito 

essencial para aquisição dos movimentos especializados exigidos na iniciação 

esportiva, por meio da prática estruturada e instrução apropriada, necessitando dessa 

maneira a atuação de um profissional capacitado na área 

(FAIRCLOUGH;STRATTON, 2006; GALLAHUE;DONNELLY, 2008). 

As características de uma educação física de qualidade (Quadro 1) têm sido 

identificadas pelo National Association for Sport and Physical Education 

(NASPE),  que busca aprimorar o conhecimento e a prática profissional em esporte e 

atividade física por meio de estudo científico e disseminação de conhecimento 

baseado em pesquisa e experiência (NASPE, 2004). 
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Quadro 1 – Características da Educação Física de qualidade 

 

1. Oportunidade de aprender: 

a.  Aulas de educação física totalizando pelo menos 150 minutos por semana para 

crianças do ensino fundamental e 225 minutos por semana para o ensino médio; 

b. Aula ministrada por um profissional qualificado e que forneça um programa apropriado 

para o desenvolvimento dos alunos; 

c. Equipamento e instalações adequados, a permitir que as criancas maximizem seu 

desenvolvimento. 
 

 

2. Conteúdo Significativo: 

a. Aulas que compreendam uma variedade de habilidades motoras, com intuito de 

melhorar os aspectos motores, sociais e emocionais do desenvolvimento de cada 

criança; 

b. Desenvolvimento e avaliação da aptidão fisica para auxiliar as crianças a compreender 

e melhorar e manter seu bem-estar físico; 

c. Desenvolvimento de conceitos cognitivos sobre habilidade motora e aptidão física; 

d. Oportunidades para melhorar suas habilidades sociais e cooperativas emergentes e 

adquirir uma perspectiva multicultural; 

e. Proporcionar níveis de atividade física apropriada a fim de promover a prática ao longo 

da vida.  
 

 

3. Instrução Apropriada: 

a. Promover a inclusão completa de todos os alunos; 

b. Aproveitar ao  máximo o tempo e as oportunidades de prática durante a aula; 

c. Fornecer aulas bem projetadas que facilitam o aprendizado dos alunos; 

d. Incentivar tarefas fora da escola que apoiam a aprendizagem e a prática da atividade 

física; 

e. Não utilizar qualquer atividade física para punição; 

f. Uso de avaliação regular para monitorar e reforçar a aprendizagem do aluno. 
 

Fonte: NASPE, 2004. 

 

De modo geral, estudos que investigam a relação entre aspectos da 

competência motora e as aulas de educação física em crianças indicam que os 

escolares que possuem aulas de educação física apresentam resultados positivos na 

competência motora, apontando para a relevância da prática sistemática de 

atividades, em especial na forma de aulas de educação física ao longo dos anos 

escolares, para o desenvolvimento de níveis adequados de competência motora 

(COTRIM et al., 2011; ARAUJO et al., 2012). 

Estudos também revelam que crianças mais ativas em contextos organizados 

de educação física têm melhor desenvolvimento coordenativo (GIAGKAZOGLOU et 

al., 2008; PELOZIN et al., 2009). O uso de atividades motoras planejadas de acordo 

com as necessidades de cada criança e um ambiente seguro e rico em oportunidades 

favorece o desenvolvimento motor normal, impedindo assim consequências negativas 
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a longo prazo que a influência desfavorável de vários fatores genéticos ou dos fatores 

ambientais podem ter (VENETSANOU;KAMBAS, 2010). 

Em relação ao recreio, período de intervalo de uma rotina acadêmica em que 

as crianças podem se envolver em atividades livres sob supervisão de adultos. Estes 

recessos duram aproximadamente 10 a 20 minutos e ocorrem, na maior parte das 

vezes, em campos, ginásios, parques infantis e pátios escolares. O recreio representa 

uma pausa entre uma rotina de sala de aula predominantemente inativa, a qual pode 

auxiliar as crianças a posteriormente focarem novamente seus esforços e 

concentração nas tarefas escolares (GALLAHUE;DONNELLY, 2008).  

Segundo Gallahue e Donnelly (2008), há três pontos importantes para um 

recreio ideal. O primeiro deles são as instalações adequadas, pois é essencial a 

escola dispor de espaços grandes ao ar livre para que as crianças possam brincar 

livremente e com segurança, assim como os terrenos com gramado ou asfaltados são 

interessantes para o desenvolvimento de inúmeras atividades. Os espaços de jogos 

precisam dispor de instalações que permitam as crianças escalarem e pendurarem-

se, além de recursos de apoio desenhados no chão como amarelinhas e caracóis são 

um incentivo a atividades de maior movimento. Já nos espaços fechados como 

ginásios e salas multifuncionais devem ser dispostas de forma que permitam a livre 

escolha e sejam estimulantes para a prática de atividades dinâmicas. O segundo 

ponto para o sucesso do recreio é o fornecimento de materiais, pois é necessário a 

acessibilidade e disponibilidade suficiente de equipamentos como bolas, cones, arcos 

e cordas, para que todos possam brincar e se envolver em atividades significativas. A 

supervisão apropriada é o terceiro e último ponto; durante o intervalo é comum que 

professores ou inspetores supervisionem o momento do recreio garantindo segurança 

e algumas vezes promovendo atividades diversificadas.  

Não obstante o recreio não ser sempre dirigido, algumas escolas têm 

desenvolvido tarefas mais organizadas para envolver os alunos em atividades físicas 

(GRABER, 2014). Contudo, Ramstetter, Murray e Garner (2010) afirmam que o recreio 

não estruturado apresenta uma oportunidade para as crianças serem fisicamente 

ativas, contribuindo positivamente para o seu desenvolvimento. Da mesma maneira, 

alguns estudos têm sido realizados a fim de compreender as associações entre os 

materiais e equipamentos disponíveis durante o recesso escolar e as oportunidades 

de movimento dos escolares encontrando resultados divergentes (HANNON;BROWN, 

2008; CARDON et al., 2009). Para Flôres et al. (2019), os efeitos da estrutura física, 
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organização e disponibilidade de matérias durante o recreio no comportamento das 

crianças precisa ser melhor investigado. 

As atividades extracurriculares são programas adicionais de um currículo 

escolar estendido (GALLAHUE;DONNELLY, 2008). Para  Dos Santos et al. (2016), as 

ações das atividades extracurriculares nas escolas são alternativas para garantir um 

melhor desenvolvimento da competência motora em crianças. Estudos relatam que 

escolares participantes de projetos sociais e esportivos extracurriculares apresentam 

melhores padrões de desenvolvimento motor, bem como níveis mais elevados de 

coordenação motora, quando comparado aos escolares que não participam de tais 

atividades (COLLET et al., 2008; SANTOS;NETO;PIMENTA, 2013). Portanto, a 

quantidade e qualidade da atividade física, bem como uma prática apropriada para o 

desenvolvimento, com instrução específica, proporcionam ganhos na competência 

motora (QUEIROZ et al., 2016), assim como a coordenação motora, muito 

influenciada pela experiência motora, e por isso a qualidade dos estímulos deve ser 

considerada (MAIA;LOPES, 2007). 

 

2.4.2 Avaliação do ambiente escolar 

 

No Brasil, grandes pesquisas fornecem dados a respeito de estrutura e práticas 

no ambiente escolar como a Prova Brasil, o Censo Escolar e a Pesquisa Nacional de 

Saúde do Escolar (PeNSE) (TEIXEIRA, 2015). Na Prova Brasil, os docentes e 

diretores das turmas e escolas avaliadas respondem a um questionário que busca 

reunir dados demográficos, perfis profissionais, circunstâncias de trabalho, condições 

das quadras esportivas e existência de atividades extracurriculares esportivas (INEP, 

2019B). O Censo Escolar é o principal instrumento brasileiro de coleta de informações 

da educação básica e fornece informações a respeito dos estabelecimentos de 

ensino, gestores, turmas, alunos e formação dos profissionais escolares, bem como, 

a existência de pátios, parque infantil e quadras (INEP, 2019A). A PeNSE é uma 

pesquisa amostral e tem como principal objetivo elaborar um perfil dos escolares 

adolescentes com relação à adoção de hábitos saudáveis, dentro ou fora da escola, 

abrangendo dados sobre características da política e estrutura do ambiente escolar 

aos quais estão inseridos, como aulas de educação física e aulas esportivas 

extracurriculares, número de estruturas para esporte e atividades ao ar livre (IBGE, 

2015). O questionário utilizado é baseado em outros estudos e instrumentos utilizados 
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em pesquisa sobre saúde, como o  Global School-based Student Health Survey 

(GSHS) desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), no Youth Risk 

Behavior Surveillance System (YRBSS) desenvolvido pelo Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC), na tentativa de manter a possibilidade de comparação 

com pesquisas semelhantes aplicadas em outros países (TEIXEIRA, 2015). 

Entretanto, sabe-se que avaliar o ambiente escolar é uma difícil e desafiadora 

tarefa, pois os instrumentos são elaborados com objetivos específicos e são relativos 

à variação do contexto em cada país (TEIXEIRA, 2015), o que implica em limitações 

para comparação de resultados entre estudos (TURNER et al., 2015). Para Limlingan  

(2011), um dos principais obstáculos para se fazer comparações dos ambientes 

educacionais consiste em encontrar uma ferramenta comum que possa se adaptar às 

diferenças de estrutura e conteúdo, bem como às características culturais e 

demográficas da população. 

Para Broyles et al. (2015), o ambiente construído na escola pode ser avaliado 

por meio de questionários ou métodos objetivos para identificar as características 

necessárias. Embora questionários realizados com profissionais do ambiente escolar 

sejam mais fáceis de serem aplicados, podem ser onerosos para a equipe da escola, 

resultar em dados incompletos e estão sujeito a relatos tendenciosos e/ou incompletos 

sobre as estruturas da escola (TURNER et al., 2015). Avaliações objetivas do 

ambiente construído, denominadas auditorias, são realizadas pelos próprios 

pesquisadores representando nenhum serviço para o pessoal da escola e resultam 

em dados completos (BROYLES et al., 2015), sendo limitadas apenas pela 

interpretação com que cada pesquisador avalia a disponibilidade e a qualidade das 

características do ambiente escolar (BROWNSON et al., 2009). Brownson et al. (2009) 

também mostraram que ferramentas de auditoria são métodos úteis para medir o 

ambiente construído, apesar de demandarem mais tempo do que outros métodos de 

avaliação remotos [fotografias de satélite ou Sistemas de Informação Geográfica 

(GIS)]. A observação direta que ocorre na auditoria permite que sejam coletadas 

informações que normalmente não são representadas em bases de dados 

informáticas, como por exemplo, a detecção de itens individuais de equipamentos, os 

padrões de manutenção das instalações e uma sensação mais subjetiva de uma área 

(BROWNSON et al., 2009).  

Foi criada uma variedade de ferramentas de auditorias objetivas para diferentes 

ambientes, como bairros e parques. Entretanto, métodos para avaliar o ambiente 
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escolar são menos comuns (BROWNSON et al., 2009). Grandes estudos 

desenvolveram e testaram a confiabilidade de instrumentos de auditoria na escola, 

como o Sport, Physical activity and Eating Behaviour: Environmental Determinants in 

Young people (SPEEDY) (JONES et al., 2010), o Texas Childhood Obesity Prevention 

Policy Evaluation (TCOPPE) (LEE et al., 2013), e o Study of Childhood Obesity, 

Lifestyle and the Environment (ISCOLE) (BROYLES et al., 2015). As ferramentas 

foram desenvolvidas fundamentadas em outros instrumentos de auditoria e adaptadas 

para a utilização no ambiente escolar. Em geral, recolhem informações a respeito das 

características do entrono da escola, dos ambientes internos e externos da escola, 

instalações esportivas e recreativas, apoio/facilitadores de participação em atividade 

ativa, estética e ambiente alimentar. 

 Para avaliação do ambiente escolar na pré-escola, os objetivam os 

instrumentos mais utilizados para medir a qualidade do ambiente são o Environment 

Rating Scale (ECERS), e o Infant/Toddler Environment Rating Scale (ITERS) 

(VERMEER et al., 2016). Os instrumentos objetivam medir a qualidade do ambiente 

de sala de aula propício para melhorar o desenvolvimento motor da criança. O ECERS 

contempla as idades de 2 a 6 anos, enquanto o ITERS foi desenvolvido para crianças 

menores de 2,5 anos. Ambos contém diversos itens organizados em sete domínios, 

contando com informações de observação de espaço e mobiliário (móveis para 

cuidados de rotina, brincar e aprender, arranjo do quarto para o jogo, etc.), atividades 

(uso de televisão, vídeo e computadores, promoção da aceitação da diversidade, etc.) 

e interação (supervisão de atividades motoras, interações entre as crianças, etc.). A 

pontuação é baseada na observação (mínimo de 2 horas), bem como nas respostas 

do cuidador às perguntas sobre aspectos que não são diretamente observáveis (HUA 

et al., 2016; VERMEER et al., 2016; TRUE et al., 2017). 

O instrumento Environment and Policy Assessment and Observation (EPAO) 

também é utilizado para medir o ambiente de atividade física de sala de aula. O EPAO 

compreende uma observação direta das crianças e da equipe de assistência à 

infância, bem como uma revisão dos documentos de assistência à criança, a fim de 

avaliar as políticas, práticas e ambientes de atividade física da pré-escola. Na 

observação e revisão de documentos, são avaliadas diversas características 

ambientais específicas, como: oportunidades ativa; ambiente de jogo fixo e móveis; 

oportunidades sedentárias; ambiente sedentário; comportamento da equipe; 
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treinamento e educação em atividade física; e políticas de atividade física (WARD et 

al., 2008). 

Dentre as demais variáveis existentes no contexto escolar, nomeadamente 

aulas de educação física e recreio, foram desenvolvidos instrumentos específicos na 

diligência de extrair informações válidas. O System for Observing Fitness Instruction 

Time (SOFIT) é uma ferramenta abrangente para avaliar as aulas de educação física, 

fornecendo a coleta simultânea de dados sobre os níveis de atividade do aluno, o 

contexto da aula e o comportamento do professor (MCKENZIE;SALLIS;NADER, 

1992). A principal desvantagem do SOFIT é que por ser uma técnica de observação 

direta durante as aulas, os professores e alunos avaliados poderão sentir que estão 

sob investigação, e podendo acarretar mudanças no comportamento observados 

(DYSON, 2014).  O System for Observing Play and Leisure Activity in Youth (SOPLAY) 

é uma ferramenta validada para avaliar de forma direta a atividade física e as 

características ambientais associadas nas configurações de jogo livre, por exemplo o 

recreio. O instrumento fornece dados objetivos, por meio de amostragem de tempo 

momentânea, sobre o número de participantes e seus níveis de atividade física 

durante as oportunidades de brincar e de lazer em áreas específicas, bem como 

informações sobre as características contextuais das áreas, incluindo acessibilidade, 

usabilidade, presença de supervisão, ocorrência de atividades organizadas, 

disponibilidade de equipamentos e tipo de atividade predominante dos avaliados são 

registrados (MCKENZIE et al., 2000). 

 

2.5 CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE ESCOLAR E SUA ASSOCIAÇÃO COM 

OS NÍVEIS DE COMPETÊNCIA MOTORA 

 

Com o intuito de verificar quais os determinantes a nível do ambiente escolar 

podem estar associados a competência motora na infância, foi realizada uma revisão 

sobre o tema. Para uma maior abrangência dos resultados, optou-se por utilizar o 

termo competência motora, devido a sua variabilidade conceitual que  pode ser 

entendida como um termo global usado para abranger todas as formas de tarefas 

dirigidas a objetivos que envolvam coordenação e controle do corpo humano 

(CATTUZZO et al., 2016) e referindo-se a várias terminologias que são utilizadas na 
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literatura, nomeadamente, proficiência motora, habilidade motora, habilidade do 

movimento e coordenação motora (ROBINSON et al., 2015). 

A revisão foi realizada para artigos disponíveis na literatura que examinaram 

associações entre características do ambiente escolar e a competência motora na 

infância. A busca ocorreu nas bases de dados eletrônicas: Scopus, ERIC, PsycINFO, 

Sport Discus, Web of science, Physical Education Index, Scielo e Bireme, para artigos 

originais publicados entre janeiro de 1970 e dezembro de 2019 nos idiomas inglês, 

português e espanhol. Utilizou-se uma combinação de variações entre quatro grupos 

de descritores padronizados pelo Medical Subject Headings (MeSH) e pelos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), bem como palavras-chave e termos 

associados: (1) Competência motora: “motor competence”, “motor development”, 

“motor skill*”, “fundamental movement” , “basic movement”, “movement skill*”, “motor 

abilit*”, “motor performance”, “coordination”, “motor proficiency”, “locomotor skill*”, 

“manipulative skill*” , “object manipulation”, “balance skill*”, “psychomotor skill*” e 

“Psychomotor performance”; (2) Ambiente escolar: “Environment*”, “recess”, “interval 

class”, “playtime”, “recreational”, “physical education”, “extracurricular”, “polic*”, 

“playground*”, “sport*”, “extra physical activit*”, “equipment”, “context” e “teacher”; (3) 

Escola: “child day care center*”, “day care center*”, “schools, nursery”,  “school*”, 

“nurser*”, “preeschool*” e “Kindergarten; (4) Infância: “Child*”, “child, preeschool”, 

“preeschool*”, “Student*”, “infant, newborn”, “Infant”, “toddler“ e “young children”. 

Os termos foram combinados usando os operadores booleanos “AND” e “OR” 

resultando na combinação apresentada no Quadro 2. 

 
Quadro 2: Combinação com os descritores, palavras-chave, termos e operadores booleanos. 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

A busca foi realizada em dezembro de 2018 e atualizada em 2019. Além disso, 

os autores também consultaram as listas de referência de estudos identificados para 

inclusão de estudos relevantes.  

"motor (competence OR development OR skill* OR coordination OR abilit* OR performance OR proficiency)" 

OR "fundamental movement” OR "basic movement" OR "movement skill*" OR “coordination” OR “locomotor 

skill*” OR “manipulative skill*” OR “object manipulation” OR “balance skill*” OR “psychomotor (skill* OR 

performance)” AND Environment* OR recess OR “interval class” OR “playtime” OR recreational OR “physical 

education” OR extracurricular OR polic* OR playground* OR “sport*” OR “extra physical activit*” OR 

equipment OR context OR teacher AND “child day care center*” OR “day care center*” OR “schools, nursery” 

OR school* OR nurser* OR preeschool* OR Kindergarten AND Child* OR “child, preeschool” OR preeschool* 

OR Student* OR “infant, newborn” OR Infant OR born OR toddler OR newborn OR “young children” 
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Foram incluídos os estudos que: (a) apresentaram avaliação quantitativa da 

competência motora ou pelo menos uma habilidade motora grossa; (b) reportaram  

pelo menos uma característica do ambiente escolar (estrutura, tipo de ensino, 

programas, aula de educação física, aula extracurricular, recreio); (c) avaliaram 

crianças com desenvolvimento típico, na faixa etária ou idade média de três a 10 anos 

de idade. Artigos de revisão, estudos de validação, resumos de conferências, 

protocolos, livros ou capítulos, relatórios, teses e dissertações não foram incluídos, 

bem como estudos que avaliaram apenas coordenação motora fina, óculo manual, 

aptidão física ou aspectos biomecânicos. 

Um total de 4.502 artigos foram identificados em todas as bases de dados 

eletrônicas pesquisadas. Após a exclusão de artigos duplicados, os critérios de 

inclusão e exclusão foram aplicados. Ao final do processo, 31 estudos foram elegíveis 

para extração e análise dos dados.  

Dos artigos incluídos, 15 apresentaram um delineamento transversal, sendo 

exploratório ou observacional (48%), 15 estudos experimentais ou quase-

experimentais (48%) e um estudo longitudinal (3%). Com relação as idades dos 

participantes dos estudos, 45% deles concentraram suas avaliações em crianças na 

primeira infância, ou seja pré-escolares de 3 a 5 anos de idade, 52% avaliaram 

crianças da segunda infância, isto é, definida como os anos escolares do ensino 

fundamental de 6 a 10 anos de idade ou mais, e um estudo acompanhou crianças da 

primeira à segunda infância (3%). Grande parte dos estudos foi realizada nos últimos 

dez anos indicando um crescente interesse acadêmico em pesquisas que envolvam 

o ambiente escolar, em especial que apoiem aspectos relacionados à saúde 

(MORTON et al., 2016). E observou-se uma distribuição semelhante com relação aos 

tipos de estudos, demonstrando uma facilidade de operacionalização de intervenção 

no ambiente escolar, sobretudo, por exemplo, em comparação com o ambiente 

domiciliar, onde as pesquisas acabam sendo mais caras, demoradas e complexas 

(GRAY;WANDERSMAN, 1980). Dos estudos identificados nesta revisão, a maior 

proporção foi realizada no Brasil (25%), contudo, foram verificados estudos em todos 

os continentes, exceto na África. Essa falta de estudos no continente africano sugere 

que ainda é escasso a quantidade de investigações científicas voltadas a análises da 

realidade das crianças deste continente (COLONNA, 2009).  

Para avaliação da competência motora, os estudos selecionados utilizaram 

uma variedade de instrumentos orientados tanto ao processo quanto ao produto. 
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Sendo o Test of Gross Motor Development (TGMD-2) o instrumento mais utilizado 

para avaliar as habilidades motoras (68%), seguido do KörperkoordinatioTest für 

Kinder-KTK para a coordenação motora grossa (6%), Movement Assessment Battery 

for Children–Second Edition (MABC-2) para avaliar o desempenho motor (3%). Zurich 

Neuro motor Assessment para avaliar o desenvolvimento neuromotor (3%). Children’s 

Activity and Movement in Preschool Study (CHAMPS) (3%), Canadian Agility and 

Movement Skill Assessment (CAMSA) (3%) e Griffiths II (3%) também foram usados 

para avaliar habilidades motoras. Alguns estudos utilizaram um conjunto de testes 

para avaliar a competência e as habilidades motoras, sem determinar um tipo de 

bateria (10%). Esses testes apresentam diferentes particularidades e público-alvo, 

isso pode acarretar ne comparabilidade e extrapolação dos resultados encontrados 

nos diversos estudos (SILVEIRA et al., 2016). A variabilidade de instrumentes pode 

estar relacionado, também, com a variabilidade conceitual do termo competência 

motora. 

Poucos estudos avaliaram o ambiente escolar com instrumentos validados 

(6%), a saber o Early Childhood Environment Rating Scale - Revised Edition (ECERS-

R). Para TURNER et al. 2015 grande parte dos estudos que avaliam o ambiente 

escolar são comumente realizados com instrumentos de pesquisa de qualidade não 

conhecida e recomendam que os pesquisadores procurem incluir medições objetivas 

válidas, sempre que possível, no nível da escola ou ofereça informação sobre as 

teorias por trás de sua abordagem para a coleta de dados no nível da escola. 

A maior parte dos estudos transversais compararam o desempenho de crianças 

de escola pública e privada, demonstrando melhores resultados nas habilidades 

motoras de crianças que pertenciam às escolas particulares (GIAGKAZOGLOU et al., 

2008; COTRIM et al., 2011; CHOW;LOUIE, 2013; QUEIROZ et al., 2016); somente um 

estudo encontrou um melhor desenvolvimento das crianças de escola pública em 

comparação com particular na variável de equilíbrio (SHALA;BAHTIRI, 2011). Outros 

trabalhos analisaram  as relações entre características das aulas de educação física 

e a competência motora das crianças, identificando associações positivas para 

programas de treinamento de habilidades motoras, duração das aulas, jogos 

realizados em sala de aula (COOLEY et al., 1997), e associações negativas entre os 

níveis de competência motora e formação do professor generalista (LAW et al., 2018).  
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Estudos que utilizaram uma abordagem qualitativa sugeriram que os atrasos 

motores em escolares podem ser explicados por estruturas físicas inadequadas, 

ausência de recursos materiais, falta de oportunidades, baixa capacitação docente e 

inexistência de uma proposta pedagógica que auxilie o desenvolvimento da 

competência motora (NOBRE et al., 2014; NOBRE;BANDEIRA;VALENTINI, 2016). 

Com relação às aulas extracurriculares, pesquisas mostraram que crianças que 

participam de projetos esportivos no contraturno escolar apresentam melhor 

desenvolvimento das habilidades motoras (MARTINS et al., 2010; ARAUJO et al., 

2012; SANTOS;SILVA;MARQUES, 2017). Trabalhos que investigaram condições da 

estrutura escolar verificaram que tanto a proporção do tamanho da sala de aula em 

relação ao número de alunos, o tamanho do playground (TRUE et al., 2017), a 

presença de quadra esportiva  (CHAVES et al., 2015), e mobiliário de sala de aula 

(HUA et al., 2016) foram positivamente associados com a competência motora; 

apenas o número de alunos apresentou uma associação negativa (CHAVES et al., 

2015). 

Nos estudos de intervenção, a implementação de programas de atividade física 

na escola foi a estratégia mais utilizada para analisar efeitos do contexto escolar nos 

níveis de competência motora. Em geral, os estudos indicam melhoras significativas 

para o grupo intervenção nas habilidades motoras (VAN BEURDEN et al., 2003; 

HARDY et al., 2010; ALHASSAN et al., 2012; ZASK et al., 2012; ADAMO et al., 2016; 

WASENIUS et al., 2018) e coordenação motora grossa (GRAF et al., 2008); apenas 

dois estudos não identificaram melhoras significativas para o grupo intervenção 

(BONVIN et al., 2013; JONES et al., 2016). Alguns estudos exploraram intervenções 

voltadas às aulas de educação física identificando melhora significativamente maior 

nas habilidades motoras de crianças que receberam aulas de educação física em 

comparação aos que não receberam (SÁNCHEZ-MÉNDEZ;SALICETTI-

FONSECA;HERNÁNDEZ-ELIZONDO, 2018), bem como daquelas que contaram com 

a presença de professor especializado durante as aulas de educação física 

(RODRIGUES et al., 2013) e aplicação de programa específico voltado para o 

desenvolvimento das habilidades motoras (MOSTAFAVI et al., 2013). Também 

evidenciaram que a utilização de material diversificado nas aulas contribui para 

mudança positiva significativa nas habilidades motoras (BENJUMEA et al., 2017). 

Entretanto, a utilização de vídeo game ativo (YE et al., 2018) integrado as aulas de 

educação física não apresentou melhoras na competência motora das crianças. 
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Quanto às atividades extracurriculares, as intervenções mostraram melhoras 

significativas na competência motora de crianças que participavam de atividades 

físicas esportivas (SANTOS;SILVA;MARQUES, 2017; SKOWROŃSKI et al., 2019).  

Os achados sugerem que a configuração do espaço escolar, a prática de 

atividade física diária, aplicação de projetos esportivos extracurriculares, 

disponibilidade variada de equipamentos esportivos e de jogos, bem como educação 

física de qualidade, contando com formação adequada e especializada do professor 

de Educação Física são determinantes a nível do ambiente escolar associados a 

competência motora na infância. Poucos estudos avaliaram o contexto escolar como 

um todo, revelando a necessidade de construção de modelos de análise que 

envolvam diversas variáveis a nível da escola e do indivíduo. 

As Tabelas 1 e 2 apresentam as descrições das principais informações 

extraídas dos estudos. 
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Tabela 1: Características dos estudos transversais incluídos na revisão 

Autor / Ano País Objetivo Amostra (n) Instrumentos Avaliação Resultados 

TRUE et al. 
2017 

EUA 

Examinar a associação 
entre características do 

contexto escolar e 
habilidades motoras 

229 crianças 
(117♂; 112♀) 
3 a 5 anos de 

idade 

Habilidades 
motoras: Protocolo 

CHAMPS 

Comparação de grupos de 
diferentes pré-escolas. 

Proporção do tamanho da sala de aula em 
relação ao número de crianças, formação dos 
professores, passeios externos a locais que 
ofereçam oportunidades de prática de AF e 
uso de mídia eletrônica foram associados 
positivamente ao escore motor total das 

habilidades motoras. 
Tamanho do playground foi associado 
positivamente a habilidade motora de 

locomoção. 

LAW et al. 
2018 

Canadá 

Examinar associação entre 
a formação de professores 

de educação física e as 
habilidades motoras 

4189 crianças 
(2053♂; 2136♀) 
8 a 12,9 anos de 

idade 

Habilidades 
motoras: CAMSA 

Comparação de grupos com aulas 
ministradas por professores 

especialistas em educação física; 
e por professores generalistas. 

Formação do professor (generalista) foi 
negativamente associado às habilidades 

motoras. 

COTRIM et al. 
2011 

Brasil 

Comparar o 
desenvolvimento das 

habilidades motoras em 
função do contexto escolar, 

público e privado 

30 crianças 
(16♂; 14♀) 

Média de idade: 
10,7 ± 0,3 anos 
10,3 ± 0,4 anos 
Público: n=15 
Privado: n=15 

Habilidades 
motoras: TGMD-2 

Comparação de dois grupos: 
crianças provenientes de escola 
pública e de escola particular. 

O grupo de escola particular apresentou 
melhor desenvolvimento das habilidades 

motoras comparativamente ao grupo de escola 
pública. 

ARAUJO et al. 
2012 

Brasil 

Investigar contribuição das 
aulas de educação física e 
prática de esportes radicais 

no desenvolvimento de 
habilidades motoras 

41 crianças 
(25 ♂; 16 ♀) 

9 a 11 anos de 
idade           

Praticantes: n=19 
Não praticantes: 

n=22 

Habilidades 
motoras: TGMD-2 

Comparação de dois grupos: 
praticantes e não praticantes de 

esportes radicais (skate, 
escalada, patins e parkour) no 

contexto de atividades 
extracurriculares. 

O grupo de praticantes apresentou melhor 
desenvolvimento das habilidades de 

locomoção em comparação com o grupo não 
praticante. 

NOBRE et al. 
2014 

Brasil 

Investigar a influência da 
escola e dos projetos 

desportivos nas habilidades 
motoras 

104 crianças 
(56♂; 48♀) 

7 a 10 anos de 
idade 

Habilidades 
motoras: TGMD-2 

Observação da estrutura física e 
recursos materiais das escolas. 
Pais, professores generalistas e 
de educação física forneceram 

informações a respeito de riscos, 
estruturas de oportunidades, 
recursos, opções de estilo de 

vida, intercambio social e sistema 
de crenças. 

Ausência de estruturas físicas e recursos 
materiais nas escolas, falta de oportunidades, 
baixa capacitação docente e inexistência de 

uma proposta pedagógica para promover 
proficiência motora nas escolas podem 

explicar os atrasos motores em escolares. 

      Continua... 
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Tabela 1: Características dos estudos transversais incluídos na revisão  

Autor / Ano País Objetivo Amostra (n) Instrumentos Avaliação Resultados 

NOBRE;BAND
EIRA;VALENTI

NI 2016 
Brasil 

Investigar a influência da 
escola e dos projetos 

desportivos nas habilidades 
motoras 

66 crianças 
(37♂; 29♀) 

Média de idade: 
8,04 ± 0,94 anos 
8,05 ± 0,77 anos 

 

Habilidades 
motoras: TGMD-2 

Professores de educação física 
forneceram informações a 
respeito da periodicidade, 

obrigatoriedade, conteúdos e 
materiais disponibilizados nas 

aulas educação física. 

Baixa periodicidade nas aulas de educação 
física, não capacitação docente garantido por 

lei, estruturas não adequadas e recursos 
materiais escassos podem explicar os atrasos 

motores em escolares. 

QUEIROZ et al. 
2016 

Brasil 

Comparar o 
desenvolvimento das 

habilidades motoras em 
função do contexto escolar, 

público e privado 

292 crianças 
(158♂; 134♀) 
3 a 5 anos de 

idade               
Público: n=131 
Privado: n=161 

Habilidades 
motoras: TGMD-2 

Comparação de dois grupos: 
crianças provenientes de escola 
pública e de escola particular. 

O grupo de escola particular apresentou 
melhor desenvolvimento das habilidades 
motoras em comparação com o grupo de 

escola pública. 

SANTOS;SILV
A;MARQUES 

2017 
Brasil 

Comparar o 
desenvolvimento das 

habilidades motoras em 
função da participação em 

projeto esportivo 
extracurricular 

100 crianças 
(44♂; 56♀) 

8 a 10 anos de 
idade 

Praticantes: n=44 
Não praticantes: 

n=56 

Habilidades 
motoras: TGMD-2 

Comparação de dois grupos, 
praticantes e não praticantes de 
atletismo no contexto escolar. 

O grupo de praticantes apresentou melhor 
desenvolvimento das habilidades motoras em 

comparação com o grupo não praticante. 
 

MARTINS et al. 
2015 

Portugal 

Comparar o 
desenvolvimento das 

habilidades motoras em 
função da participação em 

modalidade esportiva 
extracurricular 

140 crianças 
(84♂; 56♀) 

Média de idade: 
8,24 ± 1,24 anos 
8,53 ± 1,12 anos 
Praticantes: n=53                        
Não praticantes: 

n=87 

Habilidades 
motoras: TGMD-2 

Comparação de dois grupos, 
praticantes e não praticantes de 

natação no contexto escolar. 

O grupo de praticantes apresentou melhor 
desenvolvimento das habilidades motoras em 

comparação com o grupo não praticante. 

CHAVES et al. 
2015 

Portugal 

Examinar a associação 
entre características do 

contexto escolar e 
coordenação motora grossa 

390 crianças 
(186♂; 204♀) 

6 a 10 anos de 
idade 

 

Coordenação 
motora grossa: 

KTK 

Avaliação de características 
estruturais e de aulas de 

educação física de diferentes 
escolas. 

 

Número de alunos foi negativamente 
associado aos níveis de coordenação motora 

grossa. 
Quadra esportiva foi positivamente associada 

aos níveis de coordenação motora grossa. 

      Continua... 
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Tabela 1: Características dos estudos transversais incluídos na revisão 

Autor / Ano País Objetivo Amostra (n) Instrumentos Avaliação Resultados 

SHALA;BAHTI
RI 2011 

Kosovo 

Comparar a competência 
motora em função das aulas 

de educação física no 
contexto escolar, público e 

privado 

118 crianças 
(70♂; 48♀) 

4 a 5 anos de 
idade 

Público: n=61 
Privado: n=57 

Conjunto de testes 
para avaliar a 
competência 

motora: salto em 
obstáculos; 

equilíbrio estático 
e dinâmico, 

caminhada em 
linha reta; salto 
em quadrados. 

Comparação de dois grupos: 
crianças provenientes de escola 

pública e escola particular. 

O grupo de escola pública apresentou melhor 
desenvolvimento nas provas de equilíbrio em 
comparação ao grupo de escola particular. 

GIAGKAZOGL
OU et al. 2008 

Grécia 

Comparar o 
desenvolvimento das 

habilidades motoras em 
função do contexto escolar, 

público e privado 

300 crianças 
(136♂; 164♀) 
4 a 6 anos de 

idade 
Público: n=150 
Privado: n=150 

Habilidades 
motoras: Griffiths 

II 

Comparação de dois grupos: 
crianças provenientes de escola 

pública e escola particular. 

O grupo de escola particular apresentou 
melhor desenvolvimento das habilidades de 
locomoção em comparação com o grupo de 

escola pública. 

CHOW;LOUIE 
2013 

China 

Comparar o 
desenvolvimento das 

habilidades motoras em 
função do contexto escolar, 

público e privado 

239 crianças 
(121♂; 118♀) 
4 a 6 anos de 

idade 
Público: n=120 
Privado: n=119 

Habilidades 
motoras: TGMD-2 

Comparação de dois grupos: 
crianças provenientes de escola 

pública e escola particular. 

O grupo de escola particular apresentou 
melhor desenvolvimento das habilidades de 
locomoção em comparação com o grupo de 

escola pública. 

HUA et al. 
2016 

China 
Examinar a associação 

entre o ambiente de sala de 
aula e proficiência motora. 

4001 
3 a 6 anos 

Proficiência 
Motora: MABC-2 

Avaliação de características de 
sala de aula de diferentes 

escolas. 
 

Espaço e mobiliário de sala de 
aula, atividades realizadas dentro de sala, e 

interação pessoal foram positivamente 
associados com a proficiência motora (p 

<0,05). 

COOLEY et al. 
1997 

Austrália 

Comparar o 
desenvolvimento das 
habilidades motoras 

em função de variáveis 
relacionadas à educação 

física escolar 

574 crianças 
(255♂; 319♀) 

7 a 10 anos de 
idade 

Habilidades 
motoras: TGMD-2 

Comparação de grupos de 
diferentes escolas. 

Programa escolar de treinamento de 
habilidades motoras aplicado a crianças com 7 
anos de idade foi positivamente associado às 
habilidades motoras. Ao avaliar as crianças 
com 10 anos, além do programa escolar de 

treinamento de habilidades motoras, o tempo 
de aula de educação física e os jogos de sala 
de aula foram positivamente associados às 

habilidades motoras (p<0,05). 

Legenda: Dp: Desvio Padrão; AF: Atividade Física; CHAMPS: Children’s Activity and Movement in Preschool Study; CAMSA: Canadian Agility and Movement Skill Assessment; KTK:  
Körperkoordinationstest Für Kinder; MABC:  Movement Assessment Battery for Children; TGMD: Test of Gross Motor Development. 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 
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Tabela 2: Características dos estudos de intervenção incluídos na revisão 

Autor / Ano País Objetivo Tipo de Estudo Amostra (n) Instrumentos Intervenção Resultados 

ALHASSAN 
et al. 2012 

EUA 

Avaliar o efeito de 
uma intervenção 

escolar nas 
habilidades motoras 

de locomoção 

Estudo Piloto – 
Ensaio Clínico 
Randomizado 

71 crianças 
(35 ♂; 36 ♀) 

2,9 a 5 anos de 
idade 

GE: n= 43; GC: 
n=28 

Habilidades 
motoras de 

locomoção: TGMD-
2 

Treinamento: oficinas para os 
professores sobre desenvolvimento do 
programa de AF estruturada baseada 

nas habilidades locomotoras. Aplicação: 
30 aulas, em sessões de 30 minutos de 
2 a 5 dias. GC manteve as atividades 

habituais. 
Duração: 6 meses. 

Grupo experimental apresentou 
mudança significativamente maior na 
variável de salto (dm=1.50; F=7.18; 

p=0,01). 

YE et al. 
2018 

EUA 

Avaliar o efeito de 
uma intervenção 

escolar nas 
habilidades motoras 

Quase-
experimental 

240 crianças 
(111♂; 129♀) 
 7 a 9 anos de 

idade 
GE: n=135; 
GC: n=115. 

Habilidades 
motoras: chute, 
arremesso, salto 

em distância, 
saltito. 

Aplicação:  Programa de vídeo game 
ativo (exergaming) integrado ao currículo 

da educação física. GC manteve as 
atividades habituais. 
Duração: 9 meses. 

Grupo controle apresentou mudança 
significativamente maior nas 

habilidades de chute e arremesso 
(dm=3.54, F=6.77; p=0,01). 

WASENIUS 
et al. 2018 

Canadá 

Avaliar o efeito de 
uma intervenção 
pré-escolar nas 

habilidades motoras 

Ensaio clínico 
randomizado 

215 crianças 
3 a 5 anos de 

idade 
GE1: n=59; 

GE2: n=94 GC: 
n=62. 

Habilidades 
motoras 

fundamentais de 
locomoção e 
manipulação: 

TGMD-2 

Treinamento: oficinas para professores 
sobre AF com foco em habilidades 
motoras fundamentais. Aplicação:  

Programa de AF aplicado na pré-escola 
(GE1) e programa de atividade física 

aplicado na pré-escola e em casa (GE2). 
Recursos: manual de instruções e KIT de 
AF. GC manteve as atividades habituais. 

Duração: 6 meses. 

Grupos experimentais apresentaram 
mudança significativamente maior nas 

habilidades de locomoção (GE1: 
dm=2.5; GE2: dm=2.4; p<0,001). 

ADAMO et 
al. 2016 

Canadá 

Avaliar o efeito de 
uma intervenção 

escolar nas 
habilidades motoras 

Ensaio Clínico 
Randomizado 

83 crianças 
(41 ♂; 42 ♀)  
3 a 5 anos de 

idade 
GE: n= 40; GC: 

n=43 

Habilidades 
motoras 

fundamentais de 
locomoção e 
manipulação: 

TGMD-2 

Treinamento: oficinas para os 
professores sobre oportunidades de AF 

visando o desenvolvimento de 
habilidades motoras fundamentais. 

Recursos: manual de instruções e KIT de 
AF. Aplicação: implementação do 

programa. GC manteve as atividades 
habituais. 

Duração: 6 meses 

Grupo experimental apresentou 
mudança significativamente maior nas 

habilidades motoras (dm=5.70; 
p=0,025). 

SÁNCHEZ-
MÉNDEZ;SA

LICETTI-
FONSECA;H
ERNÁNDEZ-
ELIZONDO 

2018 

Costa Rica 

Avaliar o efeito de 
uma intervenção 

escolar nas 
habilidades motoras 

Ensaio clínico 
randomizado 

67 crianças 
(35♂; 32♀) 
Média de 

idade: 9,36 ± 
0,71 anos 

 GE1: n=21; 
GE2: n=23; 
GC: n=23. 

Habilidades 
motoras 

fundamentais de 
locomoção e 
manipulação: 

TGMD-2 

Aplicação:  Programa de educação física 
regular (GE1) e programa de educação 

física lúdico (GE2). GC não recebeu 
aulas de educação física.  Duração: 10 

semanas. 

Grupos experimentais apresentaram 
mudança significativamente maior nas 

habilidades motoras (F=25.79, 
p=0,0001). 

 
RODRIGUES 

et al. 2013 
Brasil 

Avaliar o efeito de 
uma intervenção 

escolar nas 
habilidades motoras 

Quase-
experimental 

50 crianças 
4 a 6 anos de 

idade 
GE: n= 25;  
GC: n=25. 

Habilidades 
motoras 

fundamentais de 
locomoção e 
manipulação: 

TGMD-2 

Aplicação: GE tiveram aulas de 
educação física com professor 

especializado na área. GC tiveram aulas 
de recreação com professor regular 

generalista.  
Duração: 8 meses. 

Grupo experimental apresentou 
mudança significativamente maior nas 

habilidades de locomoção (F=5,62; 
p<0,05), e mudança marginalmente 
maior nas habilidades de controle de 

objeto (F=3,35; p=0,07). 

       Continua... 
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Tabela 2: Características dos estudos de intervenção incluídos na revisão 

Autor / Ano País Objetivo Tipo de Estudo Amostra (n) Instrumentos Intervenção Resultados 

SOUSA et al. 
2016 

Brasil 

Avaliar o efeito de 
um programa social 

esportivo nas 
habilidades motoras 

Quase-
experimental 

75 crianças  
(35 ♂; 40 ♀) 

7 a 10 anos de 
idade 

GE: n=43; 
GC: n=32 

Habilidades 
motoras 

fundamentais de 
locomoção e 
manipulação: 

TGMD-2 

Aplicação: GE participou de projeto 
social esportivo. GC manteve as 

atividades habituais. 
Duração: 3 meses. 

Grupo experimental apresentou 
mudança significativamente maior nas 
habilidades de locomoção e controle 

de objeto (♂dm:6,3; 5,0; ♀dm: 5,8; 3,5; 
F=11,78; p<0,001). 

GRAF et al. 
2008 

Alemanha 

Avaliar o efeito de 
uma intervenção 

escolar na 
coordenação 

motora grossa 

Quase-
experimental 

615 crianças  
(314 ♂; 301 ♀) 

Média de 
idade: 6,8 anos  
GE: n=433 GC: 

n=178 

Coordenação 
motora grossa: KTK 

Treinamento: oficinas para professores. 
Aplicação: GE foi submetido a uma aula 
de educação em saúde por semana (20 

a 30 min); intervalos de 5 min de AF 
durante as aulas, oportunidades de 
prática de AF durante o intervalo e 

otimização das aulas de educação física. 
GC manteve as atividades habituais. 

Duração: 4 anos. 

Grupo experimental apresentou 
mudança significativamente maior nos 

testes de equilíbrio à retaguarda e 
salto lateral (dm:2.4; p<0,024; 4.5; 

p<0,001). 

BONVIN et 
al. 2013 

Suíça 

Avaliar o efeito de 
uma intervenção 

escolar no 
desenvolvimento 

neuromotor 

Ensaio Clínico 
Randomizado 

648 crianças 
(335 ♂; 313 ♀)   

Média de 
idade: 3,3 anos 
GE: n=313 GC: 

n=335 

Desenvolvimento 
neuromotor: Zurich 

Neuro motor 
Assessment 

Treinamento: oficinas para os 
professores sobre apoio a AF. Recursos: 

Financiamento para adaptação de 
ambiente construído. Aplicação: aumento 

de atividade física escolar diária e 
envolvimento dos pais. GC manteve as 
atividades habituais. Duração: 9 meses. 

Grupo experimental não apresentou 
mudança significativamente maior no 

desenvolvimento neuromotor. 

BENJUMEA 
et al. 2017 

Espanha 

Avaliar o efeito de 
uma intervenção 

escolar nas 
habilidades motoras 

Quase-
experimental 

982 crianças  
(487♂; 495♀) 
6 a 9 anos de 

idade 
GE1: n= 155; 
GE2: n= 284; 
GE3: n= 381; 
GC: n=186. 

Habilidades 
motoras 

fundamentais de 
locomoção e 
manipulação: 

TGMD-2 

Aplicação: Apenas um tipo de material foi 
atribuído para as aulas de educação 
física. GE1: materiais alternativos: 

pompons, discos, frisbees, bambolês...; 
GE2: materiais esportivos (não bolas): 

aros, cordas, paus, raquetes de 
badminton...; GE3: materiais esportivos: 

apenas bolas. GC manteve aulas de 
educação física habitual. 

Duração: 14 sessões 

Grupos experimentais apresentaram 
mudança significativamente maior nas 

habilidades motoras (p=0,005). 

SKOWROŃS
KI et al. 2019 

Polônia 

Avaliar o efeito de 
uma intervenção 

escolar nas 
habilidades motoras 

Quase-
experimental 

31 crianças  
(15♂; 16♀) 

7 a 8 anos de 
idade 

GE: n= 20 
GC: n= 11 

Habilidades 
motoras 

fundamentais de 
locomoção e 
manipulação: 

TGMD-2 

Aplicação: GE participou de aula de 
educação física adicional de caráter 

extracurricular. GC manteve aulas de 
educação física habitual.  

Duração: 9 meses. 

Grupo experimental apresentou 
mudança significativamente maior nas 

habilidades motoras (♂dm: 11,86; 
p=0,032; ♀dm: 13,10; p<0,036). 

       Continua... 



51 
 

Tabela 2: Características dos estudos de intervenção incluídos na revisão 

Autor / Ano País Objetivo Tipo de Estudo Amostra (n) Instrumentos Intervenção Resultados 

MOSTAFAVI 
et al. 2013 

Irã 

Avaliar o efeito de 
uma intervenção 

escolar nas 
habilidades motoras 

Ensaio clínico 
randomizado 

90 crianças 
4 a 6 anos de 

idade          

Habilidades 
motoras 

fundamentais de 
locomoção e 
manipulação: 

TGMD-2 

Aplicação: Programa voltado para o 
desenvolvimento das habilidades 

motoras (GE1), e ginástica (GE2) nas 
aulas de educação física. GC manteve 

aula de educação física habitual. 
Duração: 8 semanas. 

GE1 apresentou mudança 
significativamente maior nas 

habilidades motoras (dm: 14,2; 
p<0,001). 

VAN 
BEURDEN et 

al. 2003 
Austrália 

Avaliar o efeito de 
uma intervenção 

escolar nas 
habilidades motoras 

Quase-
experimental 

1045 crianças 
(554♂; 491♀) 

7 a 10 anos de 
idade 

GE: 9 escolas 
GC: 9 escolas 

Habilidades 
motoras: Equilíbrio 
estático, corrida de 
velocidade, salto 
vertical, chute, 
salto, captura, 
arremesso e 

galope. 

Treinamento: Oficinas para professores 
generalistas. Recursos: Financiamento 

para compra de equipamentos. 
Aplicação: Otimização. Apoio a 

professores e criação de ambientes de 
apoio e políticas escolares saudáveis. 

GC manteve atividade habitual. 
Duração: 6 meses 

Grupo experimental apresentou 
mudança significativamente maior nas 

habilidades combinadas (% de 
mudança:16,8; z= 9,64; p<0,0001). 

HARDY et al. 
2010 

Austrália 

Avaliar o efeito de 
uma intervenção 

escolar nas 
habilidades motoras 

Quase-
experimental 

359 crianças 
(167 ♂; 192 ♀) 
4 a 5 anos de 

idade 
GE: 218  
GC: 141 

Habilidades 
motoras 

fundamentais de 
locomoção e 
manipulação: 

TGMD-2 

Treinamento: Oficinas para professores 
generalistas. Recursos: Manuais e 

financiamento para compra de 
equipamentos. Aplicação: Apoio de 

profissionais da saúde à escola, criação 
de ambientes e políticas escolares 

saudáveis voltados pra AF. GC manteve 
atividade habitual. 
Duração: 6 meses 

Grupo experimental apresentou 
mudança significativamente maior nas 

habilidades motoras (dm: 5,33; 
p<0,003). 

JONES et al. 
2016 

Austrália 

Avaliar o efeito de 
uma intervenção 

escolar nas 
habilidades motoras 

Ensaio clínico 
randomizado 

150 crianças 
(85♂; 65♀) 

3 a 5 anos de 
idade  

GE: n=77; GC: 
n=73 

Habilidades 
motoras 

fundamentais de 
locomoção e 
manipulação: 

TGMD-2 

Treinamento: oficinas para os 
professores. Recursos: manuais e 

folhetos explicativos. Aplicação: aulas 
estruturadas de AF de 20 minutos e 

sessões não estruturadas, três vezes por 
semana. GC manteve atividade habitual.  

Duração: 6 meses 

Grupo experimental não apresentou 
mudança significativamente maior nas 

habilidades motoras. 

(ZASK et al. 
2012) 

Austrália 

Avaliar o efeito de 
uma intervenção 

escolar nas 
habilidades motoras 

Longitudinal 

137 crianças 
(64♂; 73♀) 

4, 5 e 8 anos 
de idade 

GE: n=74; GC: 
n=63. 

Habilidades 
motoras 

fundamentais de 
locomoção e 
manipulação: 

TGMD-2 

Treinamento: Oficina para professores. 
Aplicação:  Programa de AF aplicado na 
pré-escola, modificação da disposição do 
parque infantil e acesso a equipamentos 

esportivos, com intuito de incentivar a 
prática de AF. GC manteve atividade 

habitual. 
Duração: 3 anos. 

Meninas do grupo experimental 
apresentaram mudança 

significativamente maior nas 
habilidades de controle de objeto (dm: 

5,9; p=0,002). 

Dp: Desvio Padrão; dm: Diferença média; GE: Grupo experimental; GC: Grupo controle; AF: Atividade Física; KTK: Körperkoordinationstest Für Kinder; TGMD: Test of Gross Motor 
Development. 

Fonte: Autoria própria, 2020. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 DELINEAMENTO E TIPO DE ESTUDO 

 

O presente estudo apresentou um delineamento transversal, de natureza 

quantitativa, de característica descritiva e exploratória, de acordo com a classificação 

de Thomas, Nelson e Silverman (2009).  

 

3.2 PROJETO CRESCER ATIVO E SAUDÁVEL EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

  

O presente estudo faz parte de um projeto maior, denominado Projeto Crescer 

Ativo e Saudável em São José dos Pinhais, que teve como propósito estudar as 

diferentes relações que se estabelecem entre variados contextos da criança, 

nomeadamente escolar, familiar e esportivo, além de aspectos do crescimento físico, 

desenvolvimento motor, atividade física e saúde. Esse projeto estava inserido no 

programa “Cidade Ativa, Cidade Saudável”, que compreende na avaliação e 

acompanhamento de diversas ações voltadas à promoção de estilos de vida 

fisicamente ativos e saudáveis, em cinco grupos de interesse: espaços públicos 

abertos para a prática de atividade física; núcleos de esporte e lazer (NEL); unidades 

básicas de saúde; terceira idade; e escolas. O programa é administrado pela 

Secretaria de Esporte e Lazer de São José dos Pinhais, com a colaboração do Grupo 

de Pesquisa em Ambiente, Atividade Física e Saúde (GPAAFS) da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).  

 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS 
 

O Projeto foi submetido ao comitê de ética em pesquisa da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), tendo sido aprovado sob o número do 

parecer 3.365.489 (ANEXO A). O início da coleta de dados ocorreu somente após a 

aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa e o devido consentimento da 

secretaria municipal de educação (ANEXO B). Foi respeitado o direito de não 

participação da pesquisa, onde somente foram avaliados os escolares que 

concordaram em participar da pesquisa, assinando o Termo de Assentimento Livre e 
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Esclarecido, e que apresentaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

devidamente assinado pelos responsáveis. 

O protocolo seguiu as recomendações do Sistema Nacional de Ética em 

Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde. Os dados de todos os escolares envolvidos 

no projeto são sigilosos, sendo estas informações utilizadas única e exclusivamente 

para fins de pesquisa. 

 

3.4 AMOSTRAGEM/POPULAÇÃO 

 

Atualmente a rede municipal de ensino da cidade de São José dos Pinhais 

atende aproximadamente 21 mil crianças, e dispõem de 58 escolas públicas 

distribuídas na área urbana e rural (Figura 3).  

 

Figura 2 – Localização das escolas públicas municipais da cidade. 

 
Fonte: Suga e Silva, 2019. 

 
 

A estrutura do programa “Cidade Ativa, Cidade Saudável” concentra suas ações 

em 11 núcleos de esporte e lazer distribuídos por todo o perímetro urbano da cidade 

de São José dos Pinhais. Na área rural não há núcleos, apenas centros esportivos. 

Para a seleção das unidades de ensino, utilizou-se como unidade primária de 
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amostragem dez núcleos pertencentes ao perímetro urbano (Figura 4), cuja descrição 

pode ser consultada na Tabela 3. O núcleo excluído refere-se a um local com pouca 

segurança, o que poderia comprometer o processo de estudo. 

 
Figura 3 – Localização dos Núcleos de Esporte e Lazer da cidade selecionados. 

 
Fonte: Suga e Silva, 2019. 

 
 
 

Tabela 3 – Localização dos Núcleos de Esporte e Lazer da Cidade de São José dos Pinhais selecionados para a pesquisa 

ID/NEL Descrição Endereço CEP 

1 Borda do Campo Rua Manoel Tibúrcio Machado, 100 83075-390 

2 Cidade Jardim Rua Prof. Teodoro Winkler, 20 83035-490 

3 Colônia Rio Grande Avenida Rui Barbosa, 11901 83025-010 

4 Itagibe Quirino Rua Ilo Antoninho Mozer, 900 83060-480 

5 Jardim Fátima Rua Raphael Nester, 84 83065-530 

6 Max Rosenmann Avenida Rui Barbosa, 4997 83045-350 

7 Ney Braga Rua Dona. Izabel A Redentora, 2355 83005-010 

8 Quissisana Rua Giocondo Dall Stela, 631 83085-050 

9 Santos Dumont Rua Ilhio Pedro Gasparello, 841 83010-360 

10 São Marcos Rua Olívio Tozo, 598 83090-020 

Fonte: Autoria própria, 2020. 
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Mediante a identificação dos núcleos, foram selecionadas as duas escolas 

municipais mais próximas (Tabelas 4). No perímetro rural, há oito escolas, das quais 

cinco compuseram a pesquisa, por conveniência (Tabela 5). A Figura 5 apresenta a 

localização das escolas escolhidas. Em cada escola, foram sorteadas uma turma por 

ano de escolaridade, do 1.º ao 5.º. Desse modo, cinco turmas foram avaliadas. Nas 

escolas que tiveram mais de uma turma por ano de escolaridade, as turmas foram 

selecionadas por sorteio. Nas escolas em que o número de escolares foi inferior a 100, 

todas as crianças foram avaliadas. O design da seleção da amostra do estudo está 

ilustrado na Figura 6. 

 

Tabela 4 – Escolas Municipais selecionadas para a pesquisa em função do Núcleo de Esporte e Lazer da Cidade de São José 

dos Pinhais mais próximo 

ID NÚCLEO ESCOLA MUNICIPAL 

1 - Borda do Campo 
1. Antônio Franco da Rocha  

2. Professora Maria, Leni Haluch de Bastos  

2- Cidade Jardim 
3. Maria Robertina Schaffer Trevisan  

4. Santa Rita  

3- Colônia Rio Grande 
5. Padre José, de Anchieta  

6. Modesto Zaniolo  

4- Itagibe Quirino 
7. Paulo Pimentel  

8. Professora Angelina Luciano de Macedo  

5- Jardim Fátima 
9. Professora Cleonice Braga Fonseca  

10. Almir Ferraz  

6- Max Rosenmann 
11. Professora Elvira Pilotto Carrano  

12. Narciso Mendes  

7- Ney Braga 
13. Padre Pedro Fuss 

14. Pedro Moro Redeschi – 900 metros 

8- Quissisana 
15. Aníbal Ribeiro Leal  

16. Irmã Dulce  

9- Santos Dumont 
17. Celestina Scolaro Foggiatto  

18. Olavo Bilac  

10- São Marcos 
19. Eugênia da Cruz Santos Talamini  

20. Professora Ezaltina Camargo Meiga  
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 
 
 

Tabela 5 – Escolas Rurais Municipais selecionadas para a pesquisa 

ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO 

21. Santo Antônio Rua Arcídio Claudino Barbosa, s/n 

22. Caetano Munhoz da Rocha Rua Vereador Domingos Benvenuto Moletta, s/n 

23. Sagrado Coração de Maria Rua Vereador Domingos Benvenuto Moletta, s/n 

24. Divahê da Cruz Ulrich Rua Carlos Kuzma, s/n 

25. Professor Alfredo José Eichel Rua Antonio Greboge, 8000 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
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Figura 4 – Localização das Instituições de Ensino Municipais selecionadas 

 
Fonte: Suga e Silva, 2019. 

 

 
Figura 5 – Design da amostragem do estudo 

Fonte: Chaves, 2019. 

 

Dessa forma, o presente estudo envolveu 2394 escolares de ambos os sexos, 

com idades entre os cinco e os onze anos, provenientes de vinte escolas municipais 

urbanas e cinco escolas municipais rurais de São José dos Pinhais, Paraná. 
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3.4.1 Critérios de inclusão 

 

O participante deveria ter entre cinco e onze anos de idade e ser estudante 

regular da rede de ensino municipal de São José dos Pinhais, bem como deveriam ter 

a autorização assinada pelos pais ou responsáveis por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A) e fornecido concordância 

em participar da pesquisa através da assinatura do Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido (TALE) (APÊNDICE B). 

 

3.4.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos todos os alunos que não participaram ou não completaram as 

avaliações do nível coordenativo, e/ou que apresentavam alguma deficiência física, 

visual, auditiva ou intelectual, ou transtornos de comportamento e coordenação, com 

diagnóstico/laudo médico. 

 

3.5 RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E SELEÇÃO DOS OBSERVADORES 
 

Participaram da coleta de dados dessa pesquisa 10 estudantes de graduação 

e pós-graduação em educação física do Grupo de Pesquisa em Atividade Física e 

Saúde (GPAAFS) da UTFPR). Estes passaram por um processo de treinamento 

teórico prático de 20 horas durante o qual foram revistos os protocolos para aplicação 

de cada um dos testes que compunham a bateria deste estudo. 

Os interessados que foram selecionados participaram de um treinamento 

teórico-prático de 20 horas para padronização de técnicas e utilização dos 

instrumentos utilizados. 

 

3.6 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 
 

Após o contato inicial com a Secretaria Municipal de Educação e a devida 

autorização para a realização da pesquisa, foram realizadas visitas com dia e horário 

agendado em cada escola para a apresentação do projeto e esclarecimento dos 

objetivos e etapas da pesquisa. Com a autorização do responsável pedagógico de 

cada escola selecionada, foram fornecidas às pesquisadoras as listas das turmas e 
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realizada a análise da infraestrutura do ambiente escolar por meio da ferramenta 

“Auditoria na Escola” (ANEXO C). 

Com as listas fornecidas, cinco turmas de cada escola foram sorteadas para 

que os termos e fichas de avaliação fossem confeccionados. Uma semana antes da 

avaliação, os estudantes recebiam um “kit”, contendo um “flyer” (ANEXO E) 

explicando os objetivos do projeto, encaminhado aos pais ou responsáveis pelos 

escolares juntamente com o TCLE, e os questionários utilizados para obter 

informações da criança. No dia da avaliação, foram recolhidos os documentos 

enviados. Os escolares que apresentaram a devida autorização preenchida, 

assinaram o TALE, consentindo a sua participação na pesquisa. Medidas 

antropométricas de massa corporal, estatura e dobras cutâneas (tricipital e panturrilha 

medial) de todos os escolares selecionados foram mensuradas, bem como realizados 

os testes de aptidão física e coordenação motora. Durante o recreio, os dois 

avaliadores sincronizaram seus relógios e posicionaram-se na respectiva área-alvo 

de início, previamente determinada para realizar a observação sistemática do recreio, 

que foi realizada em um dia habitual. 

Foram avaliadas duas escolas por semana, uma escola pela manhã e outra 

pela tarde, sendo avaliada uma turma completa por período. 

Após a análise e processamento dos dados coletados, foi enviado para cada 

criança participante um relatório de participação contendo as principais informações 

da pesquisa (ANEXO F), bem como um diploma (ANEXO G) de participação no projeto 

“Crescer Ativo e Saudável em São José dos Pinhais”.  

 

3.7 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 
 

Na Figura 7, estão representados os diferentes domínios do crescimento, 

desenvolvimento e saúde e as características ambientais, que foram avaliados em 

função dos dois níveis hierárquicos da informação. 
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Figura 6 – Domínios e variáveis nos diferentes níveis hierárquicos da informação. 

NÍVEL 1: INDIVÍDUO 

 
NÍVEL 2: ESCOLA 
 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Medidas antropométricas 

Foram mensurados a estatura, a massa corporal e dobras cutâneas (tricipital e 

panturrilha medial). O protocolo obedeceu aos critérios sugeridos pela International 

Society for the Advancement of Kinanthropometry (LOHMAN;ROCHE;MARTORELL, 

1988). Os instrumentos de medição, de alta precisão, compreenderam um 

estadiômetro portátil (marca Seca, modelo 213) e balança digital (marca Omron, 

modelo HBF 214). Para avaliação do percentual de gordura, as medidas foram 

coletadas por meio de dobras cutâneas conforme o protocolo proposto para idade 

(SLAUGHTER et al., 1988), com plicômetro científico analógico (marca Cescorf). 
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Peso ao nascer 

A informação relativa ao peso ao nascer foi obtida por um questionário, onde foi 

solicitado aos pais que informassem o valor do peso ao nascer com o envio da 

caderneta de saúde da criança para confirmação. A caderneta não foi retida, apenas 

consultada e devolvida.  

 

Coordenação motora grossa 

A avaliação da coordenação motora foi realizada por meio da bateria de testes 

Köperkoordinationtest für Kinder (KTK), desenvolvida pelos pesquisadores alemães 

Schilling e Kiphard (1974). A bateria conta com um grau de dificuldade crescente 

dentro de cada atividade que permite que a criança chegue gradativamente ao seu 

limite de rendimento que envolve componentes da coordenação corporal – equilíbrio, 

ritmo, força, velocidade, agilidade e lateralidade – verificados em quatro tarefas:  

1) Trave de equilíbrio: verifica a estabilidade em marcha para trás. Este teste é 

realizado em três traves com um aumento de dificuldade gradativo, sendo a primeira 

de 3,60m x 6cm, a segunda de 3,60m x 4,5cm e a terceira de 3,60m x 3cm. Em cada 

barra, o participante poderia realizar uma ida à frente e volta em marcha para trás de 

teste e três tentativas obrigatórias contando os pontos em um score máximo de oito 

pontos para cada tentativa em todas as traves. Foram contados os números de passos 

que a criança andava de costas sem colocar o pé no chão, que se ocorresse deveria 

retornar ao início da trave para mais uma tentativa, e posteriormente foi realizada a 

somatória dos pontos;  

2) Saltos monopedais: avalia a coordenação e força de membros inferiores. O 

participante deveria saltar com uma perna de cada vez sobre uma espuma (50cm x 

20cm) de 5 cm de altura e dar no mínimo um salto, após ultrapassar a espuma, com 

a mesma perna para contabilizar o ponto. Tinham até três tentativas para conseguir 

realizar os saltos completos com cada perna, e então aumentava-se a dificuldade com 

mais uma espuma. Se o salto fosse realizado na primeira tentativa contabilizava-se 

três pontos; na segunda tentativa dois pontos; e na terceira um ponto. Se não 

conseguisse realizar, não pontuava e só poderia aumentar de nível se a soma das 

duas últimas alturas fosse superior a cinco pontos. Caso a criança não consiga 

prosseguir com uma perna, continua-se com a outra, até um máximo de 12 espumas. 

Foram somados os pontos de cada perna individualmente e o total de ambas as 

pernas;  
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3) Saltos laterais: avalia a velocidade/agilidade e o equilíbrio dinâmico em saltos 

alternados. O participante deveria saltar o mais rápido possível de um lado para o 

outro com as duas pernas sobre uma placa de madeira (100×60×0,8cm) dividida ao 

meio com uma madeira. Eram duas tentativas obrigatórias de 15 segundos com uma 

pausa de no mínimo um minuto e pontuava a cada salto correto (dentro da delimitação 

do quadrado sem encostar na madeira central ou nos cantos das delimitações, com 

ambas as pernas) e, posteriormente, foram somadas as duas tentativas;  

4) Transposição lateral sobre plataformas: avalia a estruturação espaço-

temporal do sujeito. O participante deveria deslocar-se lateralmente sobre duas 

plataformas (25cm x 25cm x 1,5cm) o mais rápido possível por um tempo de 20 

segundos com duas tentativas obrigatórias e uma pausa de dez segundos entre uma 

e outra. A pontuação foi contabilizada para a transposição da plataforma de um lado 

para outro com as duas mãos (um ponto) e para o deslocamento do corpo de uma 

plataforma para outra sem colocar os pés no chão (um ponto). Foram somadas as 

pontuações das duas tentativas. 

Uma descrição mais detalhada pode ser encontrada em Schilling e Kiphard 

(2007). Como medida global da coordenação motora grossa, foi considerada a soma 

total de pontos dos quatro testes (MOREIRA et al., 2019). 

 

 Atividade física 

A atividade física foi avaliada de modo indireto, com base em diferentes 

componentes por meio de questionário enviado aos pais contando com questões 

sobre: 

1) Comportamento escolar – questão e pontuação baseado no componente de 

atividade física ocupacional (estudante) do questionário do  Baecke, Burema 

e Frijters (1982): 

a. “Na escola, durante o recreio, você costuma ficar sentado?”; 

b. “Na escola, durante as aulas, você costuma ficar de pé?”; 

c. “Vai a pé da sua casa para escola?”; 

d. “Na escola, carrega objetos pesados?"; 

e.  “Depois do seu dia escolar você se sente cansado?”; 

f. “Durante o trabalho escolar diário, você transpira?”; 

Opções: “i) Nunca¹; ii) Raramente²; iii) Às vezes³; iv) Frequentemente4; v) Sempre5”. 
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g.  “Em comparação com outros colegas da sua idade, pensa que a sua 

atividade na escola é fisicamente”. 

Opções: “i) Mais leve1; ii) Leve2; iii) Tão pesada3; iv) Pesada4; v) Muito pesada5”. 

  

Para o cálculo da atividade física escolar foi utilizado a equação sugerida pelo 

questionário, cuja fórmula compreende as informações das questões um a oito: [1 + 

(6 - a) + b + c + d + e + f+ g]/8. 

 

2) Prática esportiva sistemática da criança fora da escola:  

a. “Pratica algum esporte (fora da escola)?”  

Opções: “Sim ou Não”. “Se sim, qual? Onde?”. 

 

3) Deslocamento para a escola:  

a. “Como a criança vai para a escola (transporte)?”  

Opções: “i) de bicicleta; ii) caminhando; iii) de carro com um adulto; iv) 

transporte escolar; v) outro, qual?”.  

 

Para classificação de deslocamento ativo foi considerado resposta caminhando 

e bicicleta; para deslocamento passivo foram os realizados por veículo automotivo. 

Todas as respostas "outras" foram revisadas e colocadas na categoria apropriada 

quando possível, e as respostas de deslocamento misto não foram classificadas (ou 

seja, caminhando e de ônibus). 

 

Aptidão física 

Um conjunto de testes, provenientes das baterias de testes AAHPER Youth 

Fitness Test (HUNSICKER;REIFF, 1976) e Projeto Esporte Brasil (PROESP-Br) 

(GAYA;GAYA, 2016): dinamometria manual, foi aplicado para avaliar diferentes 

capacidades condicionais associadas à saúde e ao desempenho atlético: 

dinamometria manual (força estática da mão); impulsão horizontal (força explosiva dos 

membros inferiores), corrida vai-vém (agilidade); corrida de 20 metros (velocidade); e, 

corrida/caminhada de 6 minutos (resistência cardiorrespiratória). 

1) Dinamometria manual: O avaliado deveria estar em pé com os braços 

relaxados e esticados ao lado do corpo e deveria segurar um dinamômetro e apertar 
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com força total o aparelho durante três segundos aproximadamente. Foram realizados 

dois testes para a mão declarada dominante. 

2) Impulsão horizontal: Uma trena foi fixada ao solo, perpendicularmente à uma 

linha de saída demarcada no solo, ficando o ponto zero sobre a mesma. O aluno 

colocava-se imediatamente atrás da linha, com os pés paralelos, ligeiramente 

afastados, joelhos semi-flexionados, tronco ligeiramente projetado à frente. Ao sinal 

do avaliador o aluno deveria saltar, sem corrida preparatória, a maior distância 

possível com os dois pés paralelos. A marca da distância saltada foi feita com base 

na linha de saída e a parte mais posterior do pé (calcanhar) após o salto. Foram 

realizadas duas tentativas, sendo registrado a maior distância alcançada. 

3) Corrida vai-vém: A uma distância de 9,14 m demarcado com duas linhas 

(saída e chegada), foram colocados dois blocos de madeira na linha de chegada. Ao 

sinal do avaliador, o indivíduo deveria percorrer a distância o mais rápido possível, 

pegar um bloco no chão, voltar ao início e colocar o bloco no chão e repetir o processo 

com o segundo bloco. O cronômetro era acionado pelo avaliador no momento em que 

o avaliado realizava o primeiro passo, iniciando a tarefa. Foram realizadas duas 

tentativas, com um minuto de intervalo entre elas, sendo registrado o melhor tempo 

de execução. 

4) Corrida de 20 metros (velocidade): O estudante iniciou na posição de pé, com 

um pé avançado à frente imediatamente atrás da primeira linha (linha de partida) era 

informado que deveria cruzar a terceira linha (linha de chegada) o mais rápido 

possível. Ao sinal do avaliador, o aluno deveria deslocar‐se, o mais rápido possível, 

em direção à linha de chegada. O avaliador acionava o cronômetro no momento em 

que o avaliado dava o primeiro passo. O cronômetro era travado quando o aluno 

cruzava a segunda linha (linha de cronometragem). 

5) Corrida/caminhada de 6 minutos: Em um corredor ou área livre pavimentada 

sem obstáculos onde o momento de fazer uma curva deve ser marcado com um cone. 

O avaliado deveria, em silêncio, caminhar ou correr em ritmo próprio durante os seis 

minutos. Foi permitido correr e andar devagar. Foi anotada a distância total percorrida 

durante os 6 minutos cronometrados. 

 Para a obtenção de uma medida global de aptidão física, foram determinados 

os escores z de cada teste, garantindo os resultados positivos. Todos os escores 

foram somados para obter um escore global. 
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Ambiente escolar 

O ambiente escolar foi avaliado mediante observação e entrevistas diretas junto 

aos representantes da escola para recolha de informações sobre recreio, aulas de 

educação física, atividades extracurriculares, o tamanho da escola e números de 

alunos (APÊNDICE C). As respostas foram fornecidas por um responsável pela 

instituição de ensino. Não foram avaliados a duração efetiva que as crianças 

permaneciam em movimento nas aulas de educação física e do recreio. 

Também foi utilizado a Ferramenta de Auditoria na Escola (JONES et al., 2010), 

um instrumento desenvolvido com o objetivo de avaliar as características do ambiente 

escolar relacionadas à prática de atividade física por meio da observação direta, 

utiliza-se das informações do ambiente construído da escola de acordo com a sua 

quantidade (número de estruturas presentes) e por sua qualidade (condições de uso). 

A presente versão é uma adaptação do instrumento para o contexto brasileiro e foi 

validada recentemente apresentando níveis aceitáveis de fidedignidade (PRADO, 

2014). O bloco de alimentação foi excluído da ferramenta (ANEXO C). O domínio 

utilizado que compõe a ferramenta de auditagem foi “terrenos da escola” que contém 

os subitens: “área para jogos”, “áreas para esportes”, “quadra individual” e “quadra 

poliesportiva”.  

Para observação do recreio escolar foi utilizado o Sistema de Observação de 

Jogos e Atividades de Lazer na Juventude (SOPLAY), um instrumento projetado para 

obter dados sobre o número de crianças e seus níveis de atividade física durante as 

oportunidades de lazer, principalmente durante o jogo livre (MCKENZIE et al., 2000). 

Fundamenta-se em técnicas de amostragem do tempo momentâneo, nas quais são 

realizadas varreduras periódicas de forma sistemática dos indivíduos e dos fatores 

contextuais dentro de áreas-alvo pré-determinadas. Durante uma varredura a 

atividade de cada indivíduo é mecanicamente ou eletronicamente classificado como: 

sedentário (deitado, sentado ou em pé), caminhando ou muito ativo. Os dados são 

registrados separadamente para meninos e meninas, e simultaneamente, são 

registradas as informações sobre horário, temperatura, área de acessibilidade, 

presença de supervisão, presença de atividades organizadas e disponibilidade de 

material e equipamentos. O tipo predominante de atividade em cada área-alvo, é 

registrado. O resumo dessas medidas descreve o número de meninos e meninas em 

um determinado contexto e seus níveis de atividade física (ANEXO D). 
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3.8 VARIÁVEIS DE ESTUDO 

 

- Variável dependente: Coordenação motora grossa (contínua). 

- Variáveis independentes:  

Nível 1 – Características individuais: Sexo (dicotômica: 

masculino/feminino), idade (contínua), peso ao nascer (contínua), percentual 

de gordura (contínua), IMC (contínua), níveis de aptidão física (contínua) e 

atividade física escolar (contínua), prática esportiva (dicotômica: sim/não), 

deslocamento escola-casa (dicotômica: ativo/passivo). 

Nível 2 – Características do ambiente escolar: Localização da escola 

(dicotômica: urbano/rural), área de recreio (contínua), recreio 

dirigido/disponibilidade de materiais (dicotômica: sim/não), marcações de jogos 

(contínua), playground (dicotômica: sim/não), espaço esportivo com e sem 

cobertura (dicotômica: sim/não), arquibancada (dicotômica: sim/não), 

percentual de comportamento observado no recreio sedentário e muito ativo 

(contínua), aulas de educação física (contínua), aula extracurricular 

(dicotômica: sim/não). 

 

3.9 CONTROLE DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

 

O controle da qualidade da informação seguiu diferentes etapas: (1) treinamento 

da equipe de avaliação por avaliadores experientes; (2) aplicação das provas sob a 

supervisão de avaliador experiente; (3) controle da entrada da informação e análise 

exploratória prévia para identificar valores extremos. 

 

3.10 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a dupla entrada da informação e a validação de arquivos duplicados 

(programa estatístico Epidata Entry), foi realizado a análise exploratória da 

informação, sobretudo para se ter uma visão suficientemente ilustrativa da maior parte 

dos dados considerados relevantes, verificar possíveis valores extremos, bem como 

analisar a distribuição das variáveis, que foi normal (dados não apresentados). 
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Medidas descritivas (frequências, médias, desvios-padrão, valores mínimos e 

máximos) foram calculados. Tais análises foram efetuadas no programa estatístico 

SPSS versão 21.0. 

Dado a estrutura multivariada e agrupada dos dados do presente estudo, onde 

foram analisadas conjuntamente múltiplas variáveis independentes, foi determinada a 

necessidade de uma modelação hierárquica multinível, utilizando-se de um modelo 

de dois níveis: 1- Individuo, 2- Escola. A sequência dos modelos foi definida utilizando 

o valor da Deviance como medida de ajuste, o que é previamente definido em 

pesquisas de modelação multinível (RAUDENBUSH, 2004; HOX;MOERBEEK;VAN 

DE SCHOOT, 2010). Diferenças entre os valores de ajuste foram distribuídas como 

uma distribuição aproximada de qui-quadrado (χ2) com graus de liberdade iguais à 

diferença no número de parâmetros estimados entre dois modelos 

(RAUDENBUSH;BRYK;CONGDON, 2004). A sequência de modelos foi realizada 

gradualmente. Primeiro, estimou-se um modelo nulo para calcular o coeficiente de 

correlação intraclasse, permitindo a estimativa da variância explicada pelo ambiente 

escolar na coordenação motora. Em segundo lugar, foi desenvolvido um modelo com 

estimativas dos preditores a nível do indivíduo, efeitos aditivos do sexo, idade, peso 

ao nascer, IMC, percentual total de massa gorda, prática esportiva, tipo de 

deslocamento casa-escola e nível de atividade física no ambiente escolar. Para 

facilitar a interpretação desses preditores eles foram centrados em torno da grande 

média (RAUDENBUSH;BRYK;CONGDON, 2004), exceto, o sexo (meninas = 0 e 

meninos = 1), prática esportiva (0=não praticante e 1=praticante), tipo de 

deslocamento casa-escola (0=passivo e 1=ativo) e aptidão física global (expressos 

como valor-z). Por fim, o modelo do segundo nível, ou modelo contextual, foi estimado 

usando efeitos escolares e preditores significativos da CMG do modelo anterior. Essas 

análises foram efetuadas no programa estatístico HLM versão 8.0. O valor de prova 

situou-se em 5%. 

  



67 
 

4 RESULTADOS  

 

As Tabelas 6 e 7 apresentam as medidas descritivas das características 

individuais avaliadas em função da idade. Em geral, meninas e meninos aumentam 

os valores médios das medidas de estatura, massa corporal, IMC e percentual de 

gordura com o avançar da idade, bem como o desempenho nos testes de aptidão 

física e de coordenação motora melhoram ao longo das idades.   
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Tabela 6 – Medidas descritivas das variáveis a nível individual de meninas com idades entre cinco e onze anos 

 5 anos 6 anos 7 anos 8 anos 9 anos 10 anos 11 anos 

 Md ± dp Min / Máx Md ± dp Min/Máx Md ± dp Min/Máx Md ± dp Min / Máx Md ± dp Min/Máx Md ± dp Min/Máx Md ± dp Min / Máx 

Estatura 
(cm) 

112,8 ± 7,0 
103,7 / 
127,4 

116,4 ± 4,9 
98,0 / 
131,1 

121,7 ± 5,4 
103,1 / 
137,4 

127,8 ± 5,5 
109,0 / 
146,0 

133,5 ± 6,1 
111,9 / 
155,0 

140,3 ± 6,6 
125,9 / 
156,8 

144,5 ± 6,7 
127,7 / 
161,9 

Massa 
corporal (kg) 

21,1 ± 5,5 15,5 / 35,5 22,3 ± 4,5 14,3 / 41,1 24,7 ± 5,5 15,5 / 46,9 27,7 ± 6,0 13,2 / 53,4 32,1 ± 7,0 18,7 / 58,1 37,6 ± 10,4 18,5 / 87,7 40,7 ± 11,8 40,7 / 11,8 

IMC (kg/m²) 16,3 ± 2,3 14,0 / 21,9 16,4 ± 2,5 11,5 / 25,7 16,5 ± 2,8 10,6 / 27,2 16,8 ± 2,8 8,4 / 29,0 17,9 ± 3,1 10,8 / 30,9 18,8 ± 4,0 9,3 / 35,7 19,3 ± 4,5 8,0 / 36,2 

Peso ao 
nascer (kg) 

3220,0 ± 
597,3 

2000 / 
3880 

3141,2 ± 
500,4 

1545 / 
5125 

3130,7 ± 
542,51 

900 / 4705 
3070,9 ± 

588,5 
1080 / 
4800 

3134,7 ± 
521,4 

960 / 4500 
3128,9 ± 

553,8 
600 / 4897 

2988,7 ± 
628,8 

1400 / 
4995 

% de 
gordura 

15,8 ± 4,9 
8,57 / 
28,12 

16,0 ± 5,5 8,6 / 43,1 16,3 ± 6,0 7,1 / 41,7 17,7 ± 7,0 8,3 / 52,2 19,9 ± 7,6 8,7 / 46,7 21,7 ± 8,7 9,6 / 56,8 22,7 ± 9,4 11,6 / 54,4 

Preensão 
(kg/F) 

7,5 ± 1,4 5,7 / 10,7 8,5 ± 1,9 3,9 / 14,8 10,1 ± 2,5 4,7 / 20,8 11,7 ± 2,9 5,7 / 26,0 13,2 ± 3,0 6,2 / 22,8 15,8 ± 3,6 8,3 / 26,0 17,2 ± 3,8 9,7 / 34,8 

SH (cm) 84,7 ± 17,7 
56,7 / 
122,0 

80,9 ± 17,7 
30,4 / 
126,0 

86,8 ± 18,7 
46,0 / 
144,1 

95,0 ± 18,6 
45,7 / 
149,2 

100,4 ± 
20,4 

21,0 / 
167,0 

107,4 ± 
21,4 

33,3 / 
164,0 

109,1 ± 20,5 
60,0 / 
156,0 

VV (seg) 
17,80 ± 

2,64 
12,77 / 
22,63 

16,79 ± 
1,56 

12,98 / 
29,73 

15,57 ± 
1,63 

11,92 / 
21,03 

14,85 ± 
1,62 

10,88 / 
21,62 

14,58 ± 
1,45 

11,26 / 
19,36 

14,09 ± 
1,40 

11,20 / 
20,80 

13,62 ± 1,41 
10,77 / 
19,09 

Corrida de 
20 m (seg) 

5,67 ± 0,38 4,93 / 6,18 5,58 ± 0,75 3,99 / 8,71 5,14 ± 0,59 3,30 / 7,82 4,98 ± 0,55 3,82 / 6,93 4,79 ± 0,58 3,53 / 8,45 4,69 ± 0,52 3,43 / 7,26 4,60 ± 0,64 3,37 / 7,59 

Corrida de 6 
min (m) 

716,3 ± 
190,2 

493,0 / 
1040,0 

706,3 ± 
114,4 

450,0 / 
1030,0 

722,5 ± 
102,9 

453,9 / 
985,5 

740,9 ± 
106,8 

411,6 / 
1034,0 

738,9 ± 
112,7 

402,9 / 
1070,8 

773,0 ± 
108,4 

390,0 / 
1035,9 

798,7 ± 
120,3 

530,40 / 
1060,20 

ER (pontos) 19,9 ± 13,7 1 / 46 21,3 ± 12,3 1 / 61 27,9 ± 13,7 1 / 72 32,5 ± 13,5 3 / 69 35,8 ± 14,4 6 / 72 39,5 ± 14,3 5 / 72 39,3 ± 15,5 3 / 72 

SM (pontos) 11,1 ± 9,5 0 / 25 18,5 ± 9,9 0 / 51 24,7 ± 12,5 0 / 66 30,8 ± 12,7 0 / 67 34,5 ± 13,9 0 / 74 41,5 ± 14,7 4 / 75 43,8 ± 16,5 0 / 72 

SL (pontos) 29,6 ± 11,5 15 / 56 28,2 ± 8,1 10 / 67 34,7 ± 9,6 9 / 69 40,8 ± 10,3 21 / 70 44,2 ± 13,0 0 / 84 50,7 ±11,3 18 / 75 50,4 ± 12,1 7 / 75 

TL (pontos) 24,7 ± 5,8 14 / 33 27,3 ± 5,6 11 / 42 29,6 ± 5,9 14 / 47 31,9 ± 5,5 15 / 48 33,7 ± 7,6 11 / 62 35,43 ± 6,5 16 / 52 37,1 ± 7,6 17 / 57 

CMG 
(pontos) 

85,4 ± 31,2 48 / 160 95,1 ± 25,5 43 / 164 
116,9 ± 

31,9 
51 / 207 

136,0 ± 
30,4 

52 / 226 
148,4 ± 

37,0 
63 / 239 

167,2 ± 
35,2 

57 / 239 171,4 ± 38,6 33 / 257 

AF Escolar 2,14 ± 0,36 1,50 / 2,88 2,31 ± 0,40 1,25 / 3,25 2,33 ± 0,38 1,50 / 3,00 2,39 ± 0,44 1,50 / 3,75 2,37 ± 0,45 1,13 / 3,88 2,44 ± 0,46 1,50 / 3,75 2,47 ± 0,47 1,38 / 3,50 

Md = média; dp = desvio padrão; Mín = valor mínimo; Máx = valor máximo; PN = peso ao nascer; IMC = índice de massa corporal; SH = salto horizontal; VV = corrida vai-vém; ER = equilíbrio a 
retaguarda; SM = saltos monopedais; SL = saltos laterais; TL = transposição lateral; CMG: medida global da coordenação motora grossa; AF= atividade física. 

Fonte: Autoria própria, 2020. 
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Tabela 7 – Medidas descritivas das variáveis a nível individual de meninos com idades entre cinco e onze anos. 

Md = média; dp = desvio padrão; Mín = valor mínimo; Máx = valor máximo; PN = peso ao nascer; IMC = índice de massa corporal; SH = salto horizontal; VV = corrida vai-vém; ER = equilíbrio a 
retaguarda; SM = saltos monopedais; SL = saltos laterais; TL = transposição lateral; CMG: medida global da coordenação motora grossa; AF= atividade física. 

Fonte: Autoria própria, 2020 

 5 anos 6 anos 7 anos 8 anos 9 anos 10 anos 11 anos 

 Md ± dp Min / Máx Md ± dp Min / Máx Md ± dp Min / Máx Md ± dp Min / Máx Md ± dp Min / Máx Md ± dp Min / Máx Md ± dp Min / Máx 

Estatura 
(cm) 

112,745 ± 
4,8031 

105,5 / 
120,5 

117,6 ± 5,0 
106,4 / 
133,0 

123,4 ± 5,8 
107,0 / 
135,8 

129,2 ± 6,5 
113,6 / 
143,9 

134,1 ± 5,9 
118,8 / 
151,0 

139,3 ± 6,5 
121,6 / 
163,5 

144,090 ± 
7,0263 

125,7 / 
160,0 

Massa 
corporal (kg) 

21,283 ± 
4,7929 

16,9 / 33,6 22,9 ± 4,4 13,4 / 48,1 25,8 ± 5,4 16,5 / 49,4 29,4 ± 7,88 15,0 / 64,9 33,4 ± 8,9 22,5 / 70,7 36,9 ± 9,9 10,2 / 47,8 
125,7 ± 
160,0 

22,8 / 96,6 

IMC (kg/m²) 
16,548 ± 
2,7691 

13,8 / 24,4 16,4 ± 2,2 9,8 / 27,8 16,7 ± 2,4 12,6 / 28,0 17,4 ± 3,4 10,5 / 31,7 18,3 ± 3,6 12,2 / 35,5 18,8 ± 3,7 12,8 / 37,0 19,2 ± 4,3 12,5 / 37,8 

Peso ao 
nascer (kg) 

3297,75 ± 
377,2 

2580 / 
4170 

3290,8 ± 
555,1 

1070 / 
4500 

3328,4 ± 
512,9 

1820 / 
5000 

3149,7 ± 
647,5 

800 / 4650 
3283,39 ± 

616,3 
800 / 5030 

3241,8 ± 
576,5 

900 / 4740 
3203,64 ± 
646,965 

900 / 4280 

% de 
gordura 

16,281 ± 
4,76320 

11,57 / 
30,2 

15,8 ± 3,7 9,8 / 35,36 16,7 ± 4,6 10,4 / 33,6 18,5 ± 6,8 10,2 / 47,8 19,3 ± 6,6 10,2 / 50,8 20,8 ± 7,5 10,1 / 56,2 20,8 ± 8,0 
10,35 / 
43,16 

Preensão 
(kg/F) 

8,45 ± 1,8 5,7 / 12,5 9,5 ± 2,3 3,4 / 16,9 11,0 ± 2,8 5,0 / 25,8 12,6 ± 2,9 5,0 / 20,1 14,49 ± 3,2 7,1 / 25,5 16,9 ± 3,7 9,0 / 31,1 18,8 ± 4,2 7,8 / 32,0 

SH (cm) 82,0 ± 16,6 
40,0 / 
120,0 

90,6 ± 22,1 
26,8 / 
146,0 

96,6 ± 19,6 
36,1 / 
150,0 

105,7 ± 
20,6 

42,0 / 
177,5 

112,9 ± 
21,0 

57,8 / 
177,2 

121,1 ± 
25,2 

45,0 / 
188,0 

125,4 ± 
22,3 

63,8 / 
176,1 

VV (seg) 17,1 ± 1,71 
13,88 / 
21,03 

16,47 ± 
1,77 

12,54 / 
21,55 

14,89 ± 
1,64 

11,69 / 
22,83 

14,47 ± 
1,75 

9,71 / 
20,22 

13,86 ± 
1,42 

10,79 / 
18,56 

13,57 ± 
1,57 

10,19 / 
20,71 

13,10 ± 
1,39 

10,84 / 
17,13 

Corrida de 
20m (seg) 

5,85 ± 1,01 4,41 / 7,95 5,26 ± 0,65 3,72 / 7,40 4,92 ± 0,55 3,72 / 6,77 4,82 ± 0,52 3,70 / 6,48 4,63 ± 0,54 3,34 / 6,71 4,46 ± 0,58 3,04 / 6,67 
4,35 ± 
0,66 

3,19 / 8,00 

Corrida de 
6min (m) 

730,6 ± 
120,2 

536,8 / 
996,0 

749,6 ± 
116,4 

450,0 / 
1084,0 

770,7 ± 
108,4 

480,0 / 
1100,9 

768,6 ± 
131,1 

415,1 / 
1151,0 

810,0 ± 
131,9 

491,4 / 
1135,1 

845,6 ± 
133,9 

393,8 / 
1203,9 

820,0 ± 
141,9 

367,9 / 
1112,4 

ER (pontos) 18,0 ± 13,5 2 / 48 17,5 ± 11,7 0 / 54 23,9 ± 13,1 1 / 60 27,6 ± 13,7 2 / 59 34,1 ± 15,4 4 / 72 38,6 ± 15,3 0 / 72 
41,1 ± 
16,9 

9 / 72 

SM (pontos) 13,0 ± 7,6 0 / 26 21,3 ±11,7 0 / 50 28,0 ± 12,6 0 / 63 32,3 ±13,6 3 / 65 
39,29 ± 

16,9 
0 / 78 47,2 ± 16,4 0 / 78 

49,9 ± 
17,641 

0 / 78 

SL (pontos) 23,9 ± 7,2 8 / 35 30,8 ± 9,4 13 / 59 35,9 ± 8,9 13 / 62 38,4 ± 11,0 15 / 69 47,2 ± 12,5 14 / 85 
51,41 ± 

13,7 
12 / 86 

55,02 ± 
12,9 

28 / 82 

TL (pontos) 25,3 ± 6,0 16 / 37 27,9 ± 5,7 13 / 46 30,4 ± 6,1 9 / 52 31,0 ± 6,4 11 / 46 35,3 ± 7,2 20 / 69 37,3 ± 8,0 14 / 62 38,9 ± 7,8 20 / 59 

CMG 
(pontos) 

80,2 ± 23,4 30 / 129 97,5 ± 29,2 37 / 174 
118,2 ± 

29,6 
45 / 189 

129,7 ± 35, 
4 

49 / 224 
155,6 ± 

39,3 
53 / 257 

174,6 ± 
42,7 

29 / 260 
183,6 ± 

44,4 
79 / 275 

AF Escolar 2,31 ± 0,37 1,75 / 2,88 2,35 ± 0,40 1,38 / 3,38 2,40 ± 0,42 1,38 / 3,63 2.46 ± 0,46 1,50 / 3,63 2,38 ± 0,43 1,38 / 3,38 2,50 ± 0,43 1,50 / 3,75 
2,48 ± 
0,48 

1,50 / 3,50 
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Na Tabela 8, estão apresentadas as frequências relativas ao modo de 

deslocamento utilizado para ir até a escola (deslocamento casa-escola) e prática 

esportiva. Observa-se que 45% da população avaliada utiliza regularmente um modo 

ativo (caminhada ou bicicleta) para deslocar-se até à escola e retornar à casa, e 

somente 15,7% pratica alguma atividade física esportiva. 

 

Tabela 88 – Frequências de crianças classificadas segundo modo de deslocamento casa-escola e prática esportiva, em função 

do sexo e idade. 

  Deslocamento casa-escola  Prática Esportiva 

Idade  Passivo  Ativo  Não praticante   Praticante  

Meninas  n %  n %  n %  n % 

5  5 83,3  1 16,7  9 90,0  1 10,0 

6  116 60,1  77 39,9  138 90,8  14 9,2 

7  97 55,7  77 44,3  107 89,2  13 10,8 

8  119 58,0  86 42,0  127 85,8  21 14,2 

9  136 61,8  84 38,2  172 87,8  24 7,9 

10  107 52,2  98 47,8  151 83,0  31 17,0 

11  35 40,7  51 59,3  64 91,4  6 8,6 

Total  575 56,5  422 43,5  695 87,5  103 12,5 

Meninos  n %  n %  n %  n % 

5  9 45,0  11 55,0  13 92,9  1 7,1 

6  93 56,4  72 43,6  110 84,0  21 16,0 

7  90 52,9  80 47,1  106 86,2  17 13,8 

8  108 58,1  78 41,9  115 82,1  25 17,9 

9  107 53,8  92 46,2  117 87,8  24 12,2 

10  115 54,0  98 46,0  132 75,0  44 25,0 

11  37 41,6  52 58,4  49 73,1  18 26,9 

Total  513 53,6  420 46,4  580 81,1  131 18,9 

Total geral  1088 55,0  842 45,0  1275 84,3  234 15,7 

AFE = atividade física esportiva; n = frequências absolutas; % = frequências relativas 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

As características das escolas são apresentadas na Tabela 9. O número de 

estudantes por escola apresenta amplitude considerável, onde verifica-se uma escola 

com apenas 56 estudantes, enquanto outra tem 889 alunos matriculados, desde o 

pré-escolar ao 5º ano do ensino fundamental. Nota-se também uma ampla variação 

na área total da escola, entre 691,0 m² a 9.680,0 m2, cuja média situa-se em 3.347,56 

m² (±1898,30), e da área utilizada no recreio, entre 235,0 m² a 4.392,0 m², cujo valor 

médio é de 1.651,64 m² (±1028,62). As aulas de educação física apresentaram uma 

média de 58 minutos por semana, demonstrando valores de 40 a 120 minutos de aula 

semanal. Durante o recreio, as escolas apresentaram em média maior valor de 

percentual de comportamento muito ativo (40,42 ± 11,54) em comparação com 

caminhando (28,57 ± 7,00) e sedentário (31,01 ± 10,97). 

 No total, 80% das escolas avaliadas eram urbanas e 20% rurais sendo 492 

crianças matriculadas em escolas rurais e 2697 matriculadas em escolas urbanas. 

Com relação as estruturas, a maior parte das escolas possuíam playground funcional 
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e marcação de jogos (64% e 72% respectivamente), 36% apresentavam espaço 

esportivo com cobertura entre quadra individual e poliesportiva, 28% tinham espaço 

esportivo sem cobertura entre campo de futebol, cancha de futebol, cancha de vôlei, 

quadra individual e poliesportiva e apenas 16% contavam com arquibancadas. Em 

geral, as escolas realizavam recreios com duração de 15 minutos (92%), e 52% delas 

disponibilizavam materiais diversificados e/ou organização e atividades dirigidas 

durante esse período. Apenas uma escola apresentou professor de educação física 

formado (4%) e quatro forneciam aulas extracurriculares contando com atividades 

físicas esportivas (16%). 

 

Tabela 99 – Estatística descritiva das variáveis do nível escolar. 

Nível 2: Escola (n = 25) Média ± dp  Min/Máx 

Total de alunos 408,00 ± 253,70  56 / 889 

Área total (m²) 3347,56 ± 1898,30  691,00 / 9680,00 

Área de recreio (m²) 1651,64 ± 1028,62  235,00 / 4392,00 

AF recreio % sedentário 31,01 ± 10,97  1,9 / 53,5 

AF recreio % caminhando 28,57 ± 7,00  14,3 / 42,6 

AF recreio % muito ativo 40,42 ± 11,54  23,1 / 65,2 

Aulas de EF (min/semana) 58,40 ± 16,88  40 / 120 

   n  (%) 

Localização da escola  Urbana (2697 alunos matriculados) 20 (80) 

  Rural (492 alunos matriculados) 5 (20) 

Estruturas  Playground 16 (64) 

  Marcações de jogos 18 (72) 

  Espaço esportivo sem cobertura 7 (28) 

  Espaço esportivo com cobertura  9 (36) 

  Arquibancada 4 (16) 

Recreio  10 min 2 (8) 

  15 min 23 (92) 

  Dirigido/disponibilidade de materiais 13 (52) 

Qualificação do professor  Formado em educação física 1 (4) 

Aula extracurricular  Atividade física esportiva 4 (16) 

EF = Educação Física 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

Os resultados dos modelos de componentes de variância estão apresentados 

na Tabela 10. No modelo nulo (Deviance=12786,61), a estimativa de variância 

(𝜏00=27,76 ± 5,27) no nível da escola foi estatisticamente significante (χ²(24)=42,14, 

p=0,012), demonstrando diferenças estatisticamente significativas na coordenação 

motora grossa interindividuais entre as escolas. O coeficiente de correlação 

intraclasse (ρ) foi de 0,015 (ρ=27,76/(27,76+1960,63)), ou seja, cerca de 1,5% da 
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variância total da coordenação motora foi explicada pelos efeitos a nível da escola, 

portanto as características individuais das crianças explicaram a maior fração do total 

de variância, isto é, 98,5%.  

O modelo I, que considerou variáveis individuais, demonstrou valor da 

Deviance menor (11422,90), relativamente ao modelo nulo, indicando uma melhora 

no ajuste do modelo (X² (9) = 1363,71; p<0,001). O mesmo ocorreu no modelo II, que 

apresentou valor da Deviance 11408,76 (X² (7) = 14,13; p>0,05. Visto que o modelo II 

foi o melhor ajuste de modelo, a apresentação dos resultados deve ser feita mediante 

sua interpretação. 

No modelo II foram incluídas variáveis referentes ao primeiro e ao segundo 

nível, isto é, avaliou a magnitude e a significância dos efeitos individuais e da escola 

na coordenação motora. Importa ressaltar que foram excluídas todas as variáveis do 

nível 1 que não foram estatisticamente significativas, entre elas sexo, peso ao nascer, 

atividade física escolar e deslocamento casa-escola. Esse modelo, no que concerne 

ao nível individual, mostrou que crianças mais velhas foram mais coordenadas do que 

as mais novas (β=19,49 ± 0,75; p<0,001. Das demais variáveis, IMC, percentual de 

gordura, nível de aptidão física e prática esportiva foram preditores da coordenação 

motora. Desse modo, verificou-se uma associação negativa significante dos níveis 

coordenativos com o IMC (β=-1,28 ± 0,34; p<0,001), bem como com o percentual de 

gordura (β=-0,86 ± 0,19; p<0,001). E associação positiva dos níveis coordenativos 

com aptidão física (β=6,17 ± 0,30; p<0,001) e prática esportiva (β=6,17 ± 2,21; 

p=0,005).  

Relativamente ao nível da escola, foi observado que o fato de uma escola ser rural 

apresenta um efeito positivo na coordenação motora das crianças (β=13,81 ± 2,87; 

p<0.001). A área de recreio apresentou uma associação positiva (β= 0.005 ± 0,002; 

p=0,012) com a coordenação motora, demonstrando melhores níveis coordentativos 

em escolas com maiores áreas disponíveis para utilização do recreio. Escolas com 

playground (β=-7,30 ± 2,40; p=0.009) têm crianças com menores níveis 

coordenativos, assim como aquelas com maior porcentagem de comportamento 

sedentário no recreio (β=-0.33 ± 0.087; p=0.002). Contudo, escolas com maior 

porcentagem de comportamento muito ativo no recreio (β=0.33 ± 0.087; p=0.002) 

apresentaram crianças com melhores níveis coordenativos. As demais variáveis do 

ambiente escolar não foram preditores estatisticamente significativos da coordenação 

motora (p>0,05).  
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Tabela 10 – Resultados da modelação hierárquica multinível 

Soma do escore da coordenação motora grossa 

Parâmetros Modelo Nulo Modelo I Modelo II 

Coeficientes de regressão 
(efeitos fixos) 

β (EP) p β (EP) p β (EP) p 

Intercept 139.46 (1.66) <0.001 138.32 (2.03) <0.001 140.58 (2.57) <0.001 

Sexo (meninas) - - 1.88 (1.41) 0.185 - - 

Idade - - 19.52 (0.72) <0.001 19.49 (0.75) <0.001 

Peso ao nascer - - 0.001 (0.001) 0.257 - - 

IMC - - -1.44 (0.34) <0.001 -1.28 (0.34) <0.001 

% de gordura - - -0.79 (0.19) <0.001 -0.86 (0.19) <0.001 

Aptidão física - - 6.22 (0.30) <0.001 6.17 (0.30) <0.001 

Deslocamento (passivo) - - -1.48 (1.52) 0.328 - - 

AF escolar - - -0.15 (1.77) 0.934 - - 

Prática esportiva (não praticante) - - 5.76 (2.15) 0.008 6.17 (2.21) 0.005 

Localização da escola (urbana) - - - - 13.81 (2.87) <0.001 

Área recreio (m²) - - - - 0.005 (0.002) 0.012 

Recreio dirigido/materiais - - - - 2.84 (2.73) 0.316 

Marcações de jogos - - - - -0.74 (0.44) 0.116 

Playground - - - - -7.30 (2.40) 0.009 

EE sem cobertura - - - - -2.19 (2.85) 0.330 

EE com cobertura - - - - -2.64 (2.61) 0.802 

Arquibancada - - - - 1.98 (3.67) 0.597 

Recreio % sedentário - - - - -0.33 (0.09) 0.002 

Recreio % muito ativo - - - - 0.33 (0.08) 0.002 

Aulas de EF (min/semana) - - - - -0.02 (0.04) 0.661 

Aula extracurricular - - - - -2.19 (1.82) 0.252 

Componentes de variação 
(efeitos aleatórios) 

Nível da Escola 27.76 (5.27) 0,012 38.07 (6.17) <0.001 12.73 (3.57) <0.001 

Nível da criança 1960.63 (44.28)  633.79 (25.17)  635.25 (25.20)  

Model summary 

Deviance 12786.61 - 11422.90 <0.001 11408.76 <0.001 

Número de parâmetros 3  12  19*  

*  AF recreio % sedentário e AF recreio % muito ativo foram calculados separados. 
IMC = Índice de massa corporal; AF = Atividade física; EE = Espaço esportivo; EF = Educação Física 

Fonte: Autoria própria, 2020.
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5 DISCUSSÃO 

 

Os resultados do presente estudo sugerem que as características individuais 

explicam a maior proporção da variação dos níveis de coordenação motora em 

escolares. Idade, IMC, percentual de gordura, níveis de aptidão física e prática 

esportiva foram preditores significativos, a nível individual, dos níveis coordenativos. 

Dos preditores da escola, a localização em que a escola está situada (rural ou urbana), 

playground, comportamento sedentário e comportamento muito ativo no recreio, bem 

como e área disponível total para o recreio também foram significativos. 

Diferenças ao longo das idades foram identificadas, sugerindo que as crianças 

mais velhas tendem a ser mais coordenadas, o que corrobora outros estudos  

(VALDIVIA et al., 2008; DEUS et al., 2010; CHAVES et al., 2013; LIMA et al., 2019). 

Para Valdivia et al. (2008), os aumentos encontrados nos níveis coordenativos com o 

avanço da idade são justificados pelo processo de crescimento e maturação, bem 

como pelas experiências motoras vivenciadas no decorrer dos anos. 

Relativamente ao IMC e percentual de gordura,  verificou-se associação 

negativa significante entre as variáveis e a coordenação motora, ou seja, quanto 

maiores os valores de IMC e de percentual de gordura das crianças, menores seus 

níveis coodenativos. Essa associação indica que o excesso de peso fortalece as 

evidências do efeito negativo na coordenação motora sugeridas por diversos estudos 

(D'HONDT et al., 2014; CHAVES et al., 2015; ROBINSON et al., 2015; CHAVES et al., 

2016; DOS SANTOS et al., 2018; SILVA-SANTOS et al., 2019). Lopes et al. (2012), 

em estudo de correlação que analisou a associação entre IMC e a coordenação 

motora em 7175 crianças de seis a 14 anos, reportaram valores de correlações 

negativas entre as variáveis por meio da idade, exibindo um padrão geral de aumento 

da força dessa relação durante a infância. Os dados apresentados também indicam 

menores níveis coordenativos para crianças com sobrepeso e obesidade em 

comparação com crianças com peso adequado para idade e sexo. Chaves et al. 

(2016) e Lima et al. (2017) sugerem, também, que crianças com maior IMC são mais 

propensas a ter dificuldades coordenativas. Estudos que analisaram a relação entre 

os níveis coordenativos e a percentagem de gordura corporal apontam que crianças 

que possuem maior acúmulo de gordura apresentam menores níveis de coordenação 

motora (DE ÁVILA;PÉREZ, 2008; CARMINATO, 2010). 
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Estudos longitudinais que analisaram a relação entre a coordenação motora 

e a gordura corporal também identificaram associação negativa entre as variáveis em 

todas as faixas etárias e para ambos os sexos. Segundo os resultados encontrados, 

a composição corporal apresentou forte associação no desenvolvimento da 

coordenação motora, onde crianças que apresentaram maiores níveis coordenativos 

no início dos estudos demonstraram menor risco de apresentarem altos valores de 

gordura corporal; além disso, crianças que apresentaram maiores níveis de gordura 

corporal no início do estudo exibiam menores níveis coordenativos na infância 

(MARTINS et al., 2010; LIMA et al., 2019). Conjectura-se que as crianças que 

apresentam melhor coordenação motora grossa e continuam a desenvolver seus 

níveis coordenativos durante a infância poderão aproveitar mais oportunidades de 

movimento. Assim, isso reforçará a sua participação em atividade física e, 

consequentemente, promoverá um status de peso saudável, isto é, menor valor de 

gordura corporal. O oposto é esperado em crianças com níveis coordenativos baixos 

e, desse modo, os efeitos aditivos do aumento de peso podem afetar a coordenação 

motora em qualquer idade (STODDEN et al., 2008).  

Associações positivas significantes entre a aptidão física e a coordenação 

motora foram verificadas, posto que, quanto maior o nível de aptidão física das 

crianças, maior o nível coordenativo. Estudos prévios têm sugerido que crianças mais 

aptas obtêm maiores resultados nos testes de coordenação motora (CHAVES et al., 

2015; CATTUZZO et al., 2016; DOS SANTOS et al., 2018). Ademais, Chaves et al. 

(2016) destacam que crianças com problemas coordenativos também são aquelas 

com níveis mais baixos em diferentes componentes de aptidão física. Dos Santos et 

al.  (2018) investigaram associações entre as mudanças nos aspectos coordenativos, 

níveis de atividade física e aptidão física ao longo do tempo em crianças 

acompanhadas dos seis aos nove anos de idade. Com relação à aptidão física (força 

manual, força explosiva dos membros inferiores, velocidade, agilidade e resistência 

cardiorrespiratória), o estudo identificou associação estatisticamente significativa ao 

longo da idade e com o aumento do desempenho coordenativo, ou seja, crianças mais 

rápidas, ágeis, fortes e resistentes são aquelas que mostram consistentemente 

melhores resultados de coordenação motora ao longo dos anos. Os autores supõem 

que essa associação se deve às tarefas motoras desses testes de aptidão física e de 

coordenação motora demandarem um alto grau de coordenação e controle 

intramusculares. A forte evidência de uma associação positiva entre coordenação 
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motora e aptidão física, nomeadamente musculoesquelética e cardiorrespiratória, 

também pode ser explicada pelo envolvimento em atividades físicas que promovam 

aptidão física relacionada à saúde (CATTUZZO et al., 2016). 

No presente estudo, apenas 15,7% das crianças praticavam alguma atividade 

física esportiva. Estevão e Da Luz (2015), em seu estudo, também identificaram que 

apenas uma pequena parte dos 216 escolares avaliados eram praticantes de 

atividades físicas esportivas (11%) e encontraram diferença estatisticamente 

significativa entre os escolares não praticantes e praticantes, sugerindo que atividades 

físicas esportivas além das realizadas na educação física influenciam positivamente 

os níveis de coordenação motora. No presente estudo, verificou-se associação 

positiva dos níveis coordenativos corroborando estudo longitudinal que indicou que as 

crianças que praticavam esportes de forma sistemática durante os três anos de estudo 

apresentavam melhores níveis de coordenação motora do que as crianças que não 

praticavam (VANDORPE et al., 2012). Ainda, Collet et al. (2008) relataram que, 

enquanto a maioria dos escolares que praticavam esportes apresentavam níveis mais 

elevados de coordenação, os escolares que não praticavam apresentaram níveis 

coordenativos mais baixos. 

Ainda sobre os preditores individuais, frequentemente, estudos relatam 

diferenças entre os sexos, indicando que os meninos são mais coordenados que as 

meninas (GRAF et al., 2004; MARTINS et al., 2010; CHAVES et al., 2015; LOPES et 

al., 2015; LUZ et al., 2016). Entretanto, os resultados aqui demonstrados indicam não 

haver associação entre sexo e coordenação motora.  Para Barnett et al. (2016) e Dos 

Santos et al. (2018), tal relação ainda permanece controversa. Achados recentes 

apresentados por Reyes et al. (2019) demonstraram que as meninas superam os 

meninos, sobretudo ao incluir na análise IMC, aptidão física e níveis de atividade 

física. Para os autores, a principal razão para o favorecimento das meninas é que as 

trajetórias de desenvolvimento da coordenação motora foram parcializadas pelos 

efeitos dinâmicos desses preditores que em geral favorecem os meninos.   

Sobre o peso ao nascer, apesar de exercer forte influência no 

desenvolvimento da coordenação motora a partir de uma relação inversa entre as 

variáveis (GOYEN;LUI, 2002; DATAR;JACKNOWITZ, 2009), no presente estudo não 

houve associações entre o peso ao nascer e os níveis de coordenação motora. Para 

Chaves et al. (2015), é provável que as consequências negativas do baixo peso ao 
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nascer sejam reduzidas pelas experiências motoras durante a primeira infância, o que 

neste estudo não foram controladas. 

Embora alguns estudos tenham reportado associações entre os níveis 

coordenação motora e de atividade física, tal relação ainda não está suficientemente 

clara (DEUS et al., 2010; HOLFELDER;SCHOTT, 2014; JAAKKOLA et al., 2019). Os 

níveis de atividade física escolar (geral) e do tipo de deslocamento para casa-escola 

não foram associados aos níveis de coordenação motora no presente estudo. Pode-

se supor que a atividade física seja mais determinante com a inclusão de outros 

domínios e considerando a atividade física total, visto que as crianças passam boa 

parte do período escolar em comportamento sedentário (BARBOSA et al., 2016; 

JUNIOR, 2017). Em relação ao tipo de deslocamento, observou-se que 45% da 

população avaliada utilizava regularmente um modo de transporte ativo (caminhada 

ou bicicleta). Resultados semelhantes foram encontrados em um estudo realizado no 

estado do Rio Grande do Sul, onde 58,1% de escolares deslocavam-se ativamente 

(RECH et al., 2013). Os autores destacam que crianças que vivem mais próximas da 

escola apresentam maiores chances de se deslocarem de maneira ativa. Assim, pode-

se admitir que apenas deslocar-se de maneira ativa não envolve uma experiência 

motora tão diversificada. 

No geral, os resultados do presente estudo sugerem que os níveis de 

coordenação motora na infância são influenciados por fatores individuais e 

ambientais, embora apenas uma pequena parte dessa variação (1,5%) seja explicada 

por variáveis do contexto escolar. Das variáveis contextuais incluídas na análise, a 

localização da escola (urbana ou rural), área total do recreio, playground, 

comportamento sedentário e comportamento muito ativo no recreio foram preditores 

significantes da coordenação motora.  

 Em relação à área do entorno, que a partir da sua localização geográfica 

expressam as características territoriais e sociais do município (IBGE, 2017), o 

presente estudo verificou-se que instituições caracterizadas como rurais apresentam 

crianças com melhores níveis de coordenação motora do que crianças matriculadas 

em escolas da área urbana. Estudos prévios que comparam o desenvolvimento de 

aspectos motores em função do meio urbano e rural também têm encontrado 

resultados superiores entre crianças do meio rural (NAVE;MESQUITA, 2013; SASSO 

et al., 2018). Esse fato pode estar relacionado às diferentes realidades vivenciadas 

pelas crianças do meio rural com maior riqueza de experiências motoras, enquanto 
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que as do meio urbano apresentam índices mais elevados de comportamentos 

sedentários (REUTER et al., 2015). Assim, por consequência, refletindo em diferenças 

nos níveis de coordenação motora. Para Chaves et al. (2015), escolas rurais 

proporcionam mais oportunidades para o desenvolvimento de habilidades motoras e, 

da mesma forma, o repertório de brincadeiras, jogos e experiências diferentes pode 

explicar os valores superiores de coordenação motora.  

Barbour (1999) sugere que playgrounds podem contribuir para o a 

competência motora das crianças, cujas oportunidades de desenvolvimento de 

habilidades motoras ocorrem por meio do envolvimento com materiais e 

equipamentos diversificados. Segundo a Secretaria de Educação Básica (SEB), a 

ausência ou a precariedade de playground no ambiente escolar pode privar as 

crianças da exploração do espaço e das atividades e movimentos ao ar livre (MEC, 

2006). Entretanto, no presente estudo foi verificado que em escolas que possuiam 

playground, as crianças apresentavam menores níveis coordenativos. Pode-se supor, 

então, que somente o fato de haver um playground na escola não determina sua 

utilização pela maior parte das crianças. Ademais, durante as observações do recreio, 

em algumas escolas notou-se que o playground permanecia fechado devido à falta de 

funcionários destinados a supervisionar a área e evitar acidentes. Embora os 

equipamentos e áreas disponíveis no recreio possam permitir às crianças uma ampla 

variedade de escolha de atividades (FERNANDES, 2006),  a utilização desses 

espaços e equipamentos não é uniforme, pois há áreas com muito uso e outras pouco 

utilizadas em consequência das condições e dinâmicas de uso.  

No presente estudo, as crianças matriculadas nas escolas com maior 

porcentagem de observações de comportamento sedentário no período do recreio 

apresentaram menores níveis de coordenação motora, enquanto aquelas 

matriculadas  nas escolas com maior porcentagem de comportamento muito ativo no 

período do recreio eram mais coordenadas. Constata-se, então, a relação dos dois 

extremos (sedentario versus muito ativo) com a coordenação motora, especificamente 

no momento do recreio. Evidências demonstram que o tempo gasto em 

comportamento sedentário diferencia significativamente crianças com níveis mais 

baixos e altos de coordenação motora (LOPES et al., 2012), podendo sugerir que 

crianças que apresentam um comportamento sedentário durante o recreio 

mantenham esse estilo de vida no decorrer do seu dia fora da escola. Lopes et al. 

(2012) identificaram que, independente da atividade física e outras variáveis, crianças 
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que apresentam dispender menor tempo em comportamento sedentário têm mais 

chances de ter bons níveis coordenativos do que aqueles que passam maior tempo 

em comportamento sedentário. Para os autores, oferecer às crianças alternativas ao 

comportamento sedentário, tal como recreios mais propícios à atividade, contando 

com monitoramento e incentivo, áreas com pinturas com jogos infantis, alterações 

estruturais do espaço físico com equipamentos de jogos móveis, e aumento e/ou 

otimização do tempo de recreio, poderia ter um impacto positivo na coordenação 

motora. 

Importa destacar que o ambiente escolar tem se tornado, gradativamente, 

mais significativo para o desenvolvimento motor na infância, haja vista a redução dos 

espaços de experimentação do movimento pelas crianças devido ao crescimento da 

urbanização em todo país. Desse modo, são nos espaços escolares que as crianças 

podem ter mais oportunidades para brincar e socializar-se (ELALI, 2002; 

CORREIA;BASSO, 2013). Para Correia e Basso (2013), sugerir que crianças são mais 

sedentárias e não são capazes de brincar é apenas apresentar um sintoma; portanto, 

é indispensável levantar questões sobre a utilização dos espaços, particularmente os 

públicos, para a promoção do movimento. Da mesma forma, (MAIA;LOPES 2007) 

discorrem sobre a importância de ponderar sobre qualidade da oferta, pois para os 

autores, o desenvolvimento adequado da coordenação motora depende não só da 

quantidade, mas da qualidade de experiências motoras vivenciadas pelas crianças.  

A área do recreio diz respeito ao espaço em que as crianças utilizam nos 

intervalos das aulas ou, em poucos casos, permanecem após as aulas realizando 

atividades livremente. Neste estudo, a área de recreio foi positivamente associado à 

coordenação motora, demonstrando melhores níveis coordenativos em escolas com 

maiores áreas disponíveis para utilização do recreio. Esse achado corrobora o estudo 

de Chow e Louie (2013) que investigaram a diferença nas habilidades motoras de 

crianças que frequentam escolas com área recreativa ampla versus reduzida. Os 

autores encontraram diferença positiva significativa nas habilidades locomotoras dos 

alunos de escolas com grande área de recreação, sugerindo que quando crianças têm 

mais oportunidades de se envolver em atividades físicas em um ambiente ao ar livre, 

tão melhor poderá ser seu desempenho nos aspectos locomotores. Um ambiente de 

recreio amplo oferece mais oportunidades para brincadeiras ativas que envolvam mais 

movimento (TRUE et al., 2017), reduz a frequência de colisões e conflitos relacionados 

com disputa de local e equipamentos (FERNANDES, 2006) e proporciona 
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experiências diversificadas que contribuem com o desenvolvimento da coordenação 

motora (BASTOS, 2018). 

O presente estudo apresenta algumas limitações que precisam ser 

consideradas. Em primeiro lugar, todas escolas avaliadas eram públicas e de uma 

única cidade; desse modo, em alguns aspectos a variação das características eram 

limitadas. Entretanto, a avaliação de 25 escolas, mesmo de uma mesma cidade, é um 

grande desafio, sobretudo pela preocupação dos investigadores em buscar as escolas 

com maior variação em diferentes aspectos contextuais. Em segundo lugar, o uso de 

questionário para a avaliação da atividade física no período escolar. Contudo, não 

havia condições logísticas e de recursos materiais e humanos para a avaliação de 

modo objetivo, por exemplo com acelerometria, que tornasse possível quantificar a 

intensidade e tempo efetivo que as crianças da atividade física das crianças.  Por fim, 

os dados referentes à estrutura física do ambiente escolar não foram controlados para 

a real utilização dos espaços escolares, como o playground, bem como analisado a 

qualidade das aulas de educação física e o tempo efetivo dedicado as atividades 

motoras propriamente ditas. Todavia, o estudo tentou contemplar diferentes facetas 

do ambiente escolar e apresentar medidas que referissem à atividade física em todo 

o período escolar, com análise específica da realizada durante o período do recreio, 

o que enriqueceu muito a interpretação dos resultados. Importa destacar, ainda, que 

o presente estudo apresenta uma abordagem complexa, de estrutura multinível 

hierárquica da informação, com destaque ao número de variáveis consideradas, 

crianças e escolas avaliadas, proporcionando um melhor entendimento das questões 

atualmente pertinentes sobre o papel do ambiente escolar no aumento da 

coordenação motora durante a infância. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Os resultados do presente estudo demonstraram que as particularidades do 

contexto escolar e as características individuais estão associados à coordenação 

motora durante a infância. As características a nível individual explicaram a maior 

proporção da variação dos níveis de coordenação motora nas crianças. Como parte 

do esperado, crianças mais velhas foram mais coordenadas que as mais novas; 

crianças com IMC e percentual de gordura mais elevados foram menos coordenadas 

em relação às crianças com peso adequado e menor percentual de gordura; crianças 

mais aptas fisicamente e que praticavam esportes foram mais coordenadas 

comparativamente àquelas com menor aptidão física e/ou que não praticavam 

esporte. As características da escola como localização em perímetro rural, tamanho 

da área total do recreio e maior comportamento muito ativo no recreio foram 

positivamente associados aos níveis coordenativos. Entretanto, possuir playground e 

maior comportamento sedentário no recreio associaram-se negativamente a 

coordenação motora. Não obstante o ambiente escolar parecer ter uma menor 

contribuição como facilitadores da coordenação motora, é importante ressaltar a 

relevância desse ambiente e dos preditores analisados para o desenvolvimento 

adequado dos níveis coordenativos. 

Desse modo, verifica-se a necessidade de disponibilizar espaços livres e 

seguros que ofereçam oportunidades variadas de movimento para as crianças por 

meio da construção de jogos, brincadeiras e esportes, promovendo um 

comportamento cada vez mais ativo durante os anos iniciais do ensino fundamental. 

Entretanto, meras observações sobre o tema não produzem eficácia prática. Assim, o 

comportamento sedentário das crianças talvez não seja fruto da baixa oferta de meios 

para prática de movimento, mas sim do baixo incentivo para a utilização dos meios já 

disponíveis. Incentivar as crianças a participar de atividades livres não-estruturadas 

no tempo do recreio é uma estratégia de baixo custo e de fácil implementação. 

Aproximar as crianças do aprendizado do movimento, através do movimento e pelo 

movimento é, também, um papel do professor de educação física, que se utiliza das 

aulas para promover a consciência e desejo por práticas motoras sobretudo fora da 

aula propriamente dita. Proporcionar experiências adequadas de aprendizado 

direcionado por meio do esporte, tempo para brincar livremente e um ambiente de 
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desenvolvimento apropriado para as crianças pode ajudar também a promover um 

status de peso saudável durante a infância. 

Assim, sugere-se que a escola pode ser um local adequado para a 

implantação de programas com base no movimento, especialmente atividades físicas 

esportivas, que tenham como objetivo a melhora nos níveis coordenativos, priorizando 

a perda de peso a fim de aliviar as crescentes trajetórias de obesidade na infância e 

potencializar o aumento dos níveis de aptidão física. 

Espera-se que os resultados desta pesquisa contribuam de forma positiva 

para a construção de ações efetivas com o intuito de adequar as políticas pedagógicas 

para o desenvolvimento ativo e saudável, auxiliando os responsáveis pela gestão 

escolar e professores na compreensão sobre as relações existentes entre a 

coordenação motora e o impacto das características ambientais sobre ela. 

Por fim, sugere-se que pesquisas futuras possam considerar, de modo ainda 

mais profundo, outros fatores, como a observação do comportamento das crianças 

durante a utilização dos espaços, bem como da qualidade das aulas de educação 

física.  Faz-se necessário, ainda, realização de estudos longitudinais e de intervenção 

para melhor entender o efeito do ambiente escolar na coordenação motora das 

crianças.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 

 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Programa De Pós-Graduação Em Educação Física 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Prezado(a) Sr(a). 
 

O (A) menor «NOME», sob sua responsabilidade, está sendo convidado(a) para participar da pesquisa 

intitulada “ Crescimento, Desenvolvimento, Atividade Física e Saúde: Um estudo com os escolares de São 

José dos Pinhais-PR” sob a coordenação da Profª. Doutora Raquel Nichele de Chaves, Professora Adjunta da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Departamento Acadêmico de Educação Física. A presente 

pesquisa será realizada na Escola Municipal «NOME ESCOLA», localizada na «RUA», n.º «NUMERO», 

«BAIRRO», em São José dos Pinhais, sob a Direção do(a) Prof. «NOME DIRETOR(A)», com a autorização 
da Secretaria Municipal de Educação. 

O objetivo principal desta pesquisa é estudar as relações entre as características do ambiente escolar, 
familiar e esportivo, e diferentes aspectos do crescimento físico, desenvolvimento motor, atividade física e 

saúde de crianças. 

Não há custo para que o menor possa participar deste estudo. Em necessidade de ressarcimento ou de 

indenização, a responsabilidade será da pesquisadora em providenciar o mesmo, segundo a Resolução 

466/2012, da Legislação Brasileira. Você poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação dele 

a qualquer momento sem nenhum prejuízo ou coação. Em nenhum momento o menor será identificado. Os 

resultados da pesquisa serão publicados, mas a identidade do menor será preservada. 

Durante a participação, o menor será submetido a algumas tarefas motoras, tais como saltar, equilibrar- 

se, correr. Além disso, serão aferidos a estatura e o peso corporal, e questionários sobre a atividade física, 

percepção de competência e ambiente familiar serão preenchidos, como forma de entrevista. Também haverá 

um teste de desempenho escolar para verificar habilidades de leitura, escrita e em operações matemáticas. As 

aulas de educação física serão filmadas para a avaliação do nível de atividade física. Os vídeos serão 

armazenados pelos pesquisadores por um período máximo de cinco anos, e utilizados apenas para a obtenção 

de dados, nenhuma imagem será divulgada publicamente. Todas as atividades, observações e avaliações serão 

realizados na própria instituição de ensino, na quadra ou espaço esportivo, sem prejudicar o andamento 

pedagógico dos alunos. Solicitamos, apenas, que informe o peso ao nascer da criança via agenda, com o 
envio da caderneta de saúde. 

Este estudo apresenta risco mínimo, isto é, o risco é próximo ao da prática de exercícios de intensidade 

moderada a vigorosa. Assim, os participantes sentirão o aumento da frequência cardíaca, respiração ofegante 

e sudorese. Em função da faixa etária, tudo é executado em contexto lúdico, tal como nas aulas de Educação 

Física e/ou em práticas esportivas vivenciadas fora da escola. O risco de lesão é muito baixo e caso ocorra, 

informamos que os professores envolvidos no projeto são treinados para realizar os primeiros atendimentos e, 

se necessário, acionar o atendimento especializado (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU) 

previsto para qualquer incidente nesta escola. Para amenizar tais desconfortos as atividades serão realizadas 

respeitando o limite dos alunos e com a supervisão de alunos e professores treinados para o mesmo. Entre os 

benefícios, destaca-se a participação em atividades diferenciadas do habitual, o conhecimento, por parte de 

pais, professores e do próprio aluno em relação ao seu nível de condicionamento físico, desempenho 

coordenativo, atividade física e estado nutricional. Entregaremos um relatório individual final, com todos os 

resultados sobre o menor sob sua responsabilidade, assim como relatórios coletivos sobre a Escola Municipal 

«NOME ESCOLA». O projeto traz, em seu vasto leque de benefícios, um passo inicial para aproximar mais 

a comunidade avaliada da Universidade, no sentido de orientar diretamente as crianças e suas famílias, que 

demandam um controle mais efetivo, identificando possíveis atrasos e/ou disfunções, e também estado 

nutricional preocupante. 

Como critério de inclusão, a criança deverá ser estudante regular da rede de ensino municipal de São 

José dos Pinhais, ter entre 5 a 10 anos de idade. Serão excluídos alunos que não participarem das avaliações 

ou aqueles que apresentarem deficiência física, visual e/ou intelectual que impossibilite as avaliações, 

mediante diagnóstico/laudo médico 
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APÊNDICE B – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Programa De Pós-Graduação Em Educação Física 

 

 

 

 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 
 

Informação  geral:  Os  participantes  do  Grupo  de  Pesquisa  em  Ambiente,  Atividade  Física  e  Saúde  da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná gostariam de realizar uma pesquisa com você e seus colegas. 

Antes  de  iniciar,  precisamos  de  sua  aprovação,  assinando  este  termo  que  mostra  que  você  concorda  

em participar do nosso estudo. 

Título do Projeto: Crescimento, Desenvolvimento, Atividade Física e Saúde: Um estudo com escolares de 

São José dos Pinhais. “Crescer Ativo e Saudável em São José dos Pinhais”. 

Coordenadores do Projetos: Profa. Doutora Raquel Nichele de Chaves 

Local da Pesquisa: <<NOME DA ESCOLA>> 

Endereço: <<ENDEREÇO DA ESCOLA>> 

 
O que significa assentimento? 
O assentimento significa que você concorda em fazer parte de um grupo de crianças e adolescentes, da sua 

faixa  de  idade,  para  participar  de  uma  pesquisa.  Seus  direitos  serão  respeitados  e  você  receberá  todas  

as informações, por mais simples que possam parecer. Pode ser que este documento denominado TERMO DE 

ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO contenha palavras que você não entenda. Por favor, peça ao 

responsável pela pesquisa ou à equipe do estudo para explicar qualquer palavra ou informação que você não 

entenda claramente. 

 
Informação ao participante da pesquisa: 
Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa, com o objetivo de estudar como seu corpo e o 

ambiente que você está, seja na sua casa ou na escola, influenciam no modo como você consegue saltar, correr, 

equilibrar-se, entre outras atividades. Também vamos medir sua altura e peso e observar suas atividades físicas 

durante o recreio e a aula de Educação Física. As aulas de educação física serão filmadas para avaliarmos o 

quanto você gasta de energia durante as atividades. Os vídeos ficarão guardados por um período máximo de 

cinco anos, e utilizados apenas para a obtenção de dados, nenhuma imagem será divulgada publicamente. Tudo 

isso para ver como está seu desempenho nas atividades escolares, tanto nas aulas de Educação Física, como 

nas outras, Português, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes. 

 
Nossa pesquisa quer mostrar para você, seus responsáveis e professores como está sua saúde e no que você e 

sua turma podem melhorar. Caso você aceite participar, faremos brincadeiras bem divertidas, nos quais você 

terá que se equilibrar, correr, saltar, etc. Jogos animados. Você responderá perguntas sobre atividade física, a 

maneira que você se movimenta e como você vai na escola. O risco de se machucar é pequeno; é o mesmo que 

você tem ao participar das aulas de Educação Física. Você pode ficar um pouco cansado e suado. Alguns 
alunos podem ser convidados para fazer as atividades duas vezes, depois de duas semanas. Só para vermos se 

foi anotado tudo certo. Também usará um aparelho na cintura que marcará o quanto seu corpo gasta de energia. 

Pediremos ao seu Professor e a Direção da Escola as informações do seu boletim escolar, somente para ver 

como está na Escola. 

 
Terá sempre professores treinados, animados e prontos para ajudar caso ocorra qualquer problema. Se por 

ventura você se machucar, como pode acontecer nas aulas de Educação Física, ou no recreio, os professores 

irão  ajudar  para  que  fique  tudo  bem.  Se precisar,  chamaremos  o  atendimento  especializado  (Serviço  

de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU) previsto para qualquer incidente nesta escola. 

 
Você pode escolher participar ou não do estudo e das atividades. Não há qualquer problema se não quiser. 

Você também tem o direito de desistir da pesquisa quando quiser, sem prejuízos. Se optar por não participar 

no dia ou de tudo que será proposto, você poderá ficar em sua sala de aula com seu Professor, sem qualquer 

problema.
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO AMBIENTE ESCOLAR 

 

Questionário de avaliação dos espaços escolares. 
 

I - CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 
 

ESCOLA:_____________________________________________________ ID ESCOLA: ________ 
ENDEREÇO: ____________________________________________________ DATA: ___/___/____ 
 
1- PORTE DA ESCOLA: _________________                                 

2- Área Total:     

3- Número de alunos por ano/gênero: 
Anos de escolaridade Masculino Feminino Total 

1º ano    

2º ano     

3º ano     

4º ano    

5º ano    

Total    

 
4- Número de alunos por turno: 

TURNO Nº de alunos 
Manhã  

Tarde  

 

5- Caracterização socioeconómica do meio envolvente à escola: 

a. Rural    b. Misto  c. Urbano 

 
 

 

 

II - RECREIO 

 
1- Tempo recreio:     

 
2- Área do recreio: ___________ 

 
3- Recreio dirigido:    

a. Sim     b. Não 
 

4- Atividades dirigidas: ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5- Material para o recreio 

 a. Sim                  b. Não 
 

6- Que material existe? 

 Cordas  Bamboles  Colchonete  Tênis de mesa   

 Cones  Bolas       
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III – AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
1- Frequência semanal das aulas de Educação Física: 

   a. Uma aula semanal  b. Duas aulas semanais  c. Três aulas semanais 

 

2- Duração das aulas de Educação Física:  minutos  
 

3- Responsável pelas aulas de Educação Física (Formação): 

 
 
 
 
 
Outros: _______________________________________________________________________ 
 

4-  Modalidades praticadas nas aulas de Educação Física: (Pode assinalar várias opções). 

 CORRIDA  FUTEBOL  GINÁSTICAS  OUTROS: 

 SALTOS  HANDEBOL  DANÇA   

 LANÇAMENTOS  BASQUETEBOL  LUTAS   

 NATAÇÃO  VOLEI  JOGOS   

 
 

 
IV – AULAS EXTRACURRICULARES 

 

1- São dadas aulas extracurriculares? 
     a. Sim b. Não 
 

2- Número de Alunos (escola) atendidos:     
 

3- Frequência semanal das aulas extracurriculares: 

a. Uma aula semanal  b. Duas aulas semanais  c. Três aulas semanais 

 
4- Duração das aulas extracurriculares:  minutos  

5- Responsável pelas aulas extracurriculares (Formação): 

 

 
 
Outros: _______________________________________________________________________ 
 

6- Modalidades praticadas nas aulas extracurriculares: (Pode assinalar várias opções). 

 CORRIDA  FUTEBOL  GINÁSTICAS  OUTROS: 

 SALTOS  HANDEBOL  DANÇA   

 LANÇAMENTOS  BASQUETEBOL  LUTAS   

 NATAÇÃO  VOLEI  JOGOS   

 

 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

Professor Regular      

Professor de Ed. Física      

 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

Professor Regular      

Professor de Ed. Física      
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ANEXO A – PARECER COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – UTFPR 
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116 
 

 

  



117 
 

 

 



118 
 

ANEXO B – TERMO DE ACEITE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
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ANEXO C – FERRAMENTA DE AUDITORIA NA ESCOLA (ISAT) 

 

 

 

FERRAMENTA DE AUDITORIA NA ESCOLA 

1. DATA: _______ /_______ /___________   2. AVALIADOR: ___________________________________ 7a. HORA INÍCIO               : 

3. TIPO DE ENSINO:       15 Público        25 Privado                                                 4. ID ESCOLA: _______ 7b. HORA FINAL                   : 

5. NOME DA ESCOLA: ________________________________________________________________________________________________________ 

6. ENDEREÇO: ______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

AMBIENTE CONSTRUÍDO DA ESCOLA 

Seção A. ACESSO À ESCOLA 

Ref. Mapa 
(ex: A1) 

Entrada 
Acessível para: Designada para: 

gEntrada 
oficial? 

hAberta à 
uma rua? 

iApresenta limite de 
velocidade? 

jTem 
Estacionamento

? 
a Carro b pedestre c Ciclista d Carro e Pedestre f Ciclista 

 
Entrada 8 

05N15S 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

05N 15S 
                           km/h 

0N  5 1S   5 

 
Entrada 9 

05N15S 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

05N             15S 
                           km/h 

0N  5 1S   5 

 
Entrada 10 

05N15S 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

05N             15S 
                           km/h 

0N  5 1S   5 

 
Entrada 11 

05N15S 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

0N

5 
1S5 

05N             15S 
                           km/h 

0N  5 1S   5 

 

 

Seção D. TERRENOS DA ESCOLA 

 

15 Os terrenos da escola são predominantemente...? 
15Planos 25Ondulados/inclinados 

   

16 Os terrenos da escola são divididos? Não0 Sim1 

 

17Áreasparajogos Qualidade 

  GRID 0N.F. 1 2 3 

a Área pavimentada ao ar livre      

b Marca para amarelinha, etc.      

c Gramado ou superfície macia       

d Estação de exercício      

e Playground       

f ___________________      

g ___________________      

      

18Áreas para esportes Qualidade 

  GRID 0N.F. 1 2 3 

a Campo de futebol      

b Cancha de futebol      

c Cancha de voleibol      

d Piscina      

e Sala de lutas      

f Sala de dança      

g Sala de ginástica artística      

h Tênis de mesa      

i Pista de corrida      

j ___________________      

k ___________________      

l ___________________      

m ___________________      

Seção B. ÁREA AO ENTORNO DA ESCOLA   

   

12A área ao redor da escola é predominantemente…?  

15Residencial 35 Campos Abertos / parques 

25Comercial 45Mista 

13Ao caminhar pelo entorno da escola é possível enxergar...? 

a Local onde os pais podem parar o carro Não0 Sim1 

b Local onde os pais podem estacionar o carro Não0 Sim1 

c Ponto de ônibus Não0 Sim1 

d Ciclovias  Não0 Sim1 

e Ciclofaixas Não0 Sim1 

f Calçadas em ambos os lados Não0 Sim1 

g Calçadas somente em um lado da rua Não0 Sim1 

h Faixa de pedestre  Não0 Sim1 

i Semáforo ou redutores de velocidade  Não0 Sim1 

j Placas de sinalização de “cuidado escola” Não0 Sim1 

K Placas de segurança nas ruas Não0 Sim1 

l Sinalização de rotas para ciclistas Não0 Sim1 

m Restaurante fastfood Não0 Sim1 

n Parques ou praças Não0 Sim1 

    

Seção C. ESTÉTICA 
     

14Condições de estética na escola N P M 

a Árvores/flores/arbustos plantados 0 1 2 

b Árvores que proporcionam sombra 0 1 2 

c Mural de arte 0 1 2 

d Ambiente barulhento  0 1 2 

e Mato ou grama alta 0 1 2 

f Pichação 0 1 2 

g Lixo espalhado (sujeira) 0 1 2 
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ANEXO D – FORMULÁRIO DE ANOTAÇÃO - SOPLAY 
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ANEXO E – FLYER “CRESCER ATIVO E SAUDÁVEL”  
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ANEXO F – RELATÓRIO INDIVIDUAL DO PARTICIPANTE 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: cm=centímetros; kg=quilogramas; IMC índice de massa corporal; kg/m²=quilogramas por metro quadrado; pts=pontos; mmii=membros 

inferiores; seg=segundos; m=metros 

 

Para observar se seus valores de estatura e peso estão adequados, consulte a caderneta de saúde que recebeu quando você nasceu. 

Lá tem todos os registros ao longo da sua vida e você pode verificar como está agora. 

O IMC relaciona a estatura e o peso. Podemos utilizá-lo para determinar o excesso de peso e obesidade. Se estiver escrito 

SOBREPESO OU OBESIDADE é importante que tenha ATENÇÃO! Alimente-se melhor e pratique atividade física. 

O perímetro da cintura também é uma medida para avaliar o excesso de peso. Se está COM RISCO, significa que precisa cuidar 
melhor de sua saúde, ter bons hábitos alimentares e de prática de atividade física. 

Os testes de prontidão físico-motora avaliaram suas capacidades motoras. Se em algum deles estiver escrito FRACO, INSUFICIENTE 

ou COORDENAÇÃO POBRE, procure seu Professor de Educação Física. Somente com a prática de atividades físicas e/ou esportivas poderá 

melhorar seu desempenho. 

 

Agradecemos a sua disponibilidade em participar do Projeto Crescer Ativo e Saudável em São José dos Pinhais. 

Dúvidas ou mais orientações podem ser obtidas com os integrantes do Grupo de Pesquisa em Ambiente Atividade Física e Saúde, 

da UTFPR, campus Curitiba, sede Neoville, ou pelo e-mail raquelchaves@utfpr.edu.br. 

 

 

 

Escola:  
    

Nome:  
   

Sexo:  Idade:         Ano:           Turma:      

      
                                   Meu Resultado                       Classificação/Referência 

C
re

sc
im

en
to

 F
ís

ic
o

   
 

Estatura 

Peso 

IMC 

Perímetro da Cintura 

cm 

                 kg 

          kg/m² 

                   cm 

             - 

             - 

  

 

Pr
on

ti
d

ão
 

fí
si

co
-m

ot
or

a Coordenação motora global 

Força explosiva dos MMII (salto em distância) 

Velocidade (corrida de velocidade) 

Aptidão Cardiorrespiratória (corrida de resistência) 

                                  pts 

                                  cm 

                  seg 

                                  m                                

 

 

 

mailto:raquelchaves@utfpr.edu.br
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ANEXO G – DIPLOMA DE PARTICIPAÇÃO 

 

 


