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RESUMO 

 

O desenvolvimento motor pode ser entendido como um processo contínuo de alteração no 

comportamento motor ao longo do ciclo da vida que está relacionado à idade cronológica, 

havendo na infância, especialmente no início do processo de escolarização, um amplo 

incremento nas habilidades motoras do indivíduo. O objetivo deste estudo foi investigar o 

desenvolvimento motor de crianças em idade pré-escolar. Foi realizado com 19 crianças, de 4 

e 5 anos de idade, de ambos os sexos de uma escola municipal da cidade de São Luiz Gonzaga. 

Para a avaliação do desenvolvimento motor das crianças foi utilizada a Escala do 

Desenvolvimento Motor (EDM), desenvolvida por Francisco Rosa Neto. No geral, 95% dos 

pré-escolares apresentaram o desenvolvimento motor classificado como “normal” e 5% como 

“inferior; as áreas da motricidade com menor desempenho entre as crianças foi motricidade fina 

e equilíbrio; e a lateralidade não estava definida em 68,5% da amostra. Concluiu-se que, de 

forma geral, o desenvolvimento motor dos indivíduos encontrava-se em conformidade com a 

idade cronológica, no entanto é necessário que haja mais estudos na área de avaliação 

psicomotora de pré-escolares, inclusive com a análise das variáveis que interferem no processo 

de desenvolvimento motor infantil. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento motor. Pré-escolares. Avaliação motora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Motor development can be understood as a continuous process of change in motor behavior 

throughout the life cycle that is related to chronological age, and in childhood, especially at the 

beginning of the schooling process, it means a large increase in the motor skills of the 

individual. The aim of this study was to investigate the development of preschool children. It 

was carried out with 19 children, 4 and 5 years old, of both sexes from a municipal school in 

the city of São Luiz Gonzaga. To assess children's motor development, the Motor Development 

Scale (MDS), developed by Francisco Rosa Neto, was used. Overall, 95% of preschoolers had 

motor development classified as “normal” and 5% as “inferior; the areas of poorer motor skills 

among children were fine motor skills and balance; and laterality was not defined in 68.5% of 

the sample. It was concluded that, in general, the motor development of the individuals was in 

accordance with the chronological age, however, further studies in the area of psychomotor 

evaluation of preschoolers are necessary, including an analysis of the variables that interfere 

with the process of child motor development. 

 

Keywords: Motor development. Preschoolers. Motor assessment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento motor pode ser entendido como um processo contínuo de alteração 

no comportamento motor ao longo do ciclo da vida que está relacionado à idade cronológica. 

É proporcionado pela interação entre os requisitos das tarefas, a biologia do indivíduo e a 

condições ambientais e, é dependente dos fatores sociais, intelectuais e emocionais 

(GALLAHUE; OZMUN, 2013). 

A infância, especialmente o início do processo de escolarização, possibilita um amplo 

incremento nas habilidades motoras do indivíduo. As crianças em idade pré-escolar (4 e 5 anos 

de idade) estão na fase dos movimentos fundamentais, ou seja, na qual há o surgimento de 

novas formas de movimento (correr, saltar, arremessar, chutar uma bola, equilibrar-se num pé 

só, escrever) e a combinação delas. Neste período observa-se um aperfeiçoamento das 

habilidades básicas e uma melhora na eficiência em combina-las com novas aprendizagens 

(PAIM, 2003). 

Sabe-se que existe uma estreita relação entre cognição e movimento, e diante disso 

ressalta-se a importância de se supervisionar e estimular cada vez mais o acervo motor das 

crianças que estão no processo de desenvolvimento, para que estas consigam desempenhar suas 

funções motoras e cognitivas, fundamentais tanto para a formação escolar quanto para a vida 

(NUCCI, 2007). 

Dentro desta concepção, destaca- se a importância da avaliação motora nas escolas, 

possibilitando o conhecimento das habilidades e limitações reais destas crianças de forma mais 

aprofundada (ROSA NETO et. al, 2010). Após a avalição, dependendo do estágio de 

desenvolvimento motor que a criança está, pode-se realizar um programa de intervenção 

organizada e planejada pela própria escola com o objetivo de ajustar, compensar ou mudar a 

evolução deste desenvolvimento (COSTA; SILVA, 2009). 

É de extrema importância direcionar maiores atenções ao desenvolvimento da 

motricidade na fase que antecede a vida escolar, pois ela está relacionada ao desenvolvimento 

da aprendizagem e ao bem-estar da criança em sentir-se capaz de realizar tarefas propostas pelo 

professor e em interagir com os colegas (BORGES, 2014). 

Entre inúmeros testes e escalas que avaliam o desenvolvimento motor existe a Escala 

do Desenvolvimento Motor (EDM), criada por Francisco Rosa Neto, a qual possui um método 

de avaliação lúdico e compreende um conjunto de provas diversificadas e de dificuldade 

graduada para as diferentes áreas do desenvolvimento motor. 
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1.1 Problema 

 

As crianças em idade pré-escolar de uma Escola Municipal de São Luiz Gonzaga 

apresentam o desenvolvimento motor adequado à respectiva idade cronológica? 

 

1.2 Hipótese 

 

As crianças em idade pré-escolar de uma Escola Municipal de São Luiz Gonzaga 

apresentam o desenvolvimento motor adequado à respectiva idade cronológica. 

 

1.3 Justificativa 

 

Essa pesquisa justifica-se pela importância da análise do desenvolvimento motor em 

crianças em idade pré-escolar, pois é na infância, em especial, no início do processo de 

escolarização que o indivíduo tem acesso a experiências que estimulam o aparecimento das 

habilidades motoras fundamentais. Dessa forma, torna-se possível prevenir dificuldades de 

aprendizagem escolar, assim como promover meios que auxiliem a criança durante o processo 

de desenvolvimento motor, o que possibilitará à criança um amplo domínio do seu corpo em 

diferentes atividades. 

Levando-se em consideração que a evolução motora se dá por meio da combinação de 

influências da maturação e estimulo do ambiente pode-se constatar que a realização de testes 

de motricidade pode auxiliar na detecção da causa de possíveis alterações e posterior, promoção 

de programas de intervenção e reeducação motora ou psicomotora. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Investigar o desenvolvimento motor de crianças em idade pré-escolar de uma Escola 

Municipal de São Luiz Gonzaga. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Classificar o desenvolvimento motor dos pré-escolares com base na idade cronológica. 
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- Identificar em quais áreas do desenvolvimento motor os pré-escolares apresentam 

menor funcionalidade. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Desenvolvimento Motor 

 

O desenvolvimento é um processo contínuo de modificações e estabilidades que 

ocorrem desde a concepção até a morte do ser humano. Estas transformações ocorrem em 

diferentes domínios do indivíduo: o físico, o cognitivo e o psicossocial, os quais estão inter-

relacionados e, portanto, exercem influência uns sobre os outros (PAPALIA; FELDMAN, 

2013). 

Além de ser caracterizado por ser um processo contínuo, o desenvolvimento humano 

também é sequencial, ou seja, inicia-se com a aquisição de habilidades básicas e evolui para 

mais complexas, e está relacionado à idade cronológica, apesar de não depender dela 

(HAYWOOD; GETCHELL, 2016). O desenvolvimento motor, parte integrante do 

desenvolvimento humano, pode ser definido como uma “mudança contínua do comportamento 

motor ao longo do ciclo da vida, provocada pela interação entre as exigências da tarefa motora, 

a biologia do indivíduo e as condições do ambiente.” (GALLAHUE; OZMUN, 2013, pg. 21).  

A sequência de aquisição das habilidades motoras pode ser classificada de acordo com 

a idade cronológica ou idade do indivíduo em meses e/ou anos, a qual é de uso universal e 

promove uma estimativa do nível de desenvolvimento. Através do conhecimento da data de 

nascimento pode-se calcular a idade cronológica da pessoa e com base nela pressupor a 

capacidade que ela tem para desenvolver determinadas tarefas motoras, no entanto, é 

imprescindível lembrar constantemente da singularidade do indivíduo e da relevância de 

vivências e do ambiente para o desenvolvimento motor (FILHO;SANTOS; SILVA, 2013). 

O processo de desenvolvimento motor pode ser contemplado através da observação dos 

movimentos, os quais podem ser agrupados em três categorias ou combinação dessas três: os 

movimentos de estabilidade (equilíbrio), movimentos de locomoção (mudança de localização 

do corpo em relação a um ponto fixo) e movimentos de manipulação (manuseio de objetos com 

as mãos). Estes movimentos, dependendo da faixa etária em que o indivíduo se enquadra, 

estarão em estágios e fases diferentes (MARQUES et al., 2013). 



10 
 

O processo do desenvolvimento motor é apresentado por Gallahue e Ozmun (2013) no 

formato de uma ampulheta, que relaciona fase e estágios motores à faixas etárias aproximadas 

(Figura 1): 

 

a) Fase do movimento reflexo: os reflexos, movimentos involuntários controlados 

pelo córtex cerebral, constituem as primeiras formas de movimento humano que permitem o 

indivíduo estabelecer contato com o mundo externo conhecer seu próprio corpo. 

b) Fase de movimento rudimentar: é constituída pelos movimentos voluntários 

básicos, os quais são determinados pela maturação e surgem em uma sequência previsível, 

como: controle de cabeça, pescoço e tronco, engatinhar, pegar e soltar objetos, caminhar, entre 

outros. 

c) Fase do movimento fundamental: é o produto da fase no movimento rudimentar 

e representa um período em que a criança explora e experimenta o potencial motor do seu corpo 

e executa movimentos de estabilidade, locomoção e manipulação de forma isolada e conjunta. 

Correr, pular, arremessar, pegar, caminhar sobre uma barra e equilibra-se em apenas um pé 

constituem habilidades desta fase. 

d) Fase do movimento especializado: constitui o produto da fase do movimento 

fundamental, sendo caracterizada pela capacidade de realização de atividades motoras 

complexas durante a vida diária, recreação e esportes. Conclui-se através de estudos que um 

bom domínio das habilidades funcionais facilita a aquisição de habilidades especificas. 

 

O conhecimento acerca da continuidade e sequência do desenvolvimento motor, 

sobretudo na infância, possibilita o reconhecimento de possíveis alterações e atrasos. A 

literatura internacional e nacional aborda o atraso no desenvolvimento sob diversos nomes, 

aplicações e conceitos, entretanto os estudos “chamam a atenção para um fato em comum, de 

que algo não está indo bem com a criança, pois ela não segue a sequência esperada de aquisições 

importantes para o seu desenvolvimento” (DORNELAS et al.2015). Fatores que afetam os 

aspectos orgânicos e ambientais do indivíduo podem influenciar o comportamento motor, tanto 

para estimula-lo quanto para limita-lo. 

 

2.2 A criança de 4 e 5 anos  

 

Todas as crianças com 4 anos de idade completos na data prevista devem estar 

matriculadas na Pré-Escola em uma instituição de Educação Infantil. A fase pré-escolar (4 a 5 
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anos) é de extrema importância para o desenvolvimento integral da criança, uma vez que serão 

estimuladas as áreas psicomotora, cognitiva e social, que vão oferecer os pilares para o 

desenvolvimento acadêmico e como pessoa (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013). 

Nesta fase, as crianças aprendem sobre o seu corpo e o potencial dos seus movimentos 

através do brincar. A brincadeira pode ser entendida como: “uma forma gostosa para ela 

movimentar-se e ser independente. Brincando, a criança desenvolve os sentidos, adquire 

habilidades para usar as mãos e o corpo, reconhece objetos e suas características, textura, forma, 

tamanho, cor e som. Brincando, a criança entra em contato com o ambiente, relaciona-se com 

o outro, desenvolve o físico, a mente, a autoestima, a afetividade, torna- se ativa e curiosa.” 

(SIAULYS, 2005). 

De acordo com o modelo proposto por Gallahue e Ozmun (2013) a criança de 4 e 5 se 

enquadra na fase do movimento fundamental, ou seja, há um maior controle motor e 

coordenação rítmica das habilidades de estabilidade, locomoção e manipulação. 

Com o maior desenvolvimento das áreas sensoriais e motoras do córtex cerebral a 

criança começa a apresentar uma melhor coordenação entre o que ela quer fazer e o que ela 

consegue. O desenvolvimento dos músculos, ossos e da capacidade cardiorrespiratória também 

permitem grandes avanços na aquisição de habilidades motoras amplas como correr e saltar. As 

habilidades motoras finas, que exigem coordenação olhos-mãos e ação de pequenos músculos, 

como pintar e abotoar a camisa também estão mais desenvolvidas nesta fase e permitem que as 

crianças assumam a responsabilidade e autonomia com cuidados pessoais (PAPALIA e 

FELDMAN, 2013). Os indivíduos em idade pré-escolar tendem a incorporar continuamente 

novas habilidades às já existentes com intuito de realizar atividades cada vez mais complexas 

com o tempo. 

As crianças na segunda infância, em relação ao desenvolvimento cognitivo, começam a 

desenvolver o pensamento representativo que abre caminho para o desenvolvimento lógico 

segundo a teoria de Jean Piaget. Durante esta fase as crianças apresentam uma tendência para 

focalizar somente um aspecto especialmente observável de um objeto ou uma situação 

complicada (TEIXEIRA, 2015). 

Os primeiros anos de vida da criança, inclusive a fase pré-escolar, formam a arquitetura 

básica para o desenvolvimento futuro do indivíduo, o que ressalta a extrema importância do 

acompanhamento e estimulação de todas as novas habilidades adquiridas. 

 

2.3 A importância da avaliação do desenvolvimento motor 
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É consenso entre os estudos que a atividade motora desempenha papel extremamente 

importante no desenvolvimento global da criança, pois um bom controle motor irá permitir que 

ela explore o mundo e desenvolva a consciência de si mesmo, bem como, possibilitará um bom 

desenvolvimento cognitivo (NETO, 2002). 

Um desenvolvimento saudável nos primeiros anos de vida proporciona à criança uma 

base estável para o seu bem-estar geral, sucesso escolar e várias outras conquistas. Diante disso, 

destaca-se a importância da avaliação do processo de desenvolvimento infantil de maneira 

constante como o objetivo de identificar desvios no padrão de movimento esperado para cada 

faixa etária. Destaca-se ainda, o diagnóstico precoce de sinais no atraso no desenvolvimento 

como uma forma de diminuir os riscos de danos futuros à criança (SANTOS, et. al. 2010). 

A avaliação motora é uma importante ferramenta, que educadores e profissionais da 

saúde, possuem em mãos para identificar desvios, solucionar problemas e evitar complicações 

para a vida escolar das crianças, uma vez que deficiências em qualquer campo do 

desenvolvimento são passiveis de provocar atrasos e influenciar a aprendizagem geral do 

indivíduo (NETO, 2010). 

Quando se avalia o desenvolvimento infantil, sempre respeitando a individualidade de 

cada criança, é possível implementar programas de intervenção precoce e realizar orientações 

as próprias crianças e seus cuidadores. 

 

2.4 Escala do desenvolvimento motor (E.D.M) 

 

A Escala do Desenvolvimento Motor, autoria de Francisco Rosa Neto, surgiu como 

propósito de prover aos profissionais da saúde e educação um conjunto de instrumentos de 

diagnóstico que permitem o uso de um método eficaz para a realização de estudos transversais 

e longitudinais por meio de provas elaboradas em cima de princípios técnicos, científicos, com 

critérios práticos e coerentes (MOTRICIDADE, 2018). 

Esta escala é constituída por um conjunto de provas caracterizadas pela diversificação 

e pela dificuldade graduada, fato este que possibilita uma exploração detalhada de diferentes 

aspectos do desenvolvimento. A sua aplicação permite avaliar o nível de desenvolvimento 

motor do indivíduo, o qual poderá ser classificado como: muito inferior, inferior, normal baixo, 

normal médio, normal alto, superior e muito superior (COSTA e SILVA, 2009). 

Para Francisco Rosa Neto, o desenvolvimento motor pode ser mensurado através da 

avaliação dos componentes básicos da motricidade, que são: 
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a) Motricidade fina (óculo manual): A motricidade fina envolve a ação de pequenos 

músculos e a coordenação entre olhos e mãos (HABECHIAN & SANTOS apud FERNANI et 

al., 2011). A coordenação visuomanual é a atividade mais frequente e comum realizada pelo 

ser humano, devido a necessidade de pegar objetos e alimentos. A escrita ou pintura é um 

exemplo de tarefa que requer uma sinergia entre o controle de músculos e articulações dos 

membros superiores com a coordenação olho- mão (NETO, 2002). 

 

b) Motricidade Global (coordenação): A motricidade global, sinônimo de 

coordenação global, envolve os movimentos de diferentes grupos musculares ao mesmo tempo 

para realização de uma tarefa motora. Ela depende da capacidade de manutenção da postura 

(equilíbrio) de cada indivíduo, ou seja, quanto maior a capacidade do sujeito de equilibrar-se 

mais precisa é a sua coordenação motora global (ANDRADE et al., 2017). 

 

c) Equilíbrio (postura estática): O equilíbrio constitui a base essencial do 

movimento humano e pode ser definido como o “estado de um corpo quando forças distintas 

que atuam sobre ele se compensam e anulam-se mutuamente.” (NETO, 2002). A possiblidade 

de se conseguir manter posturas, posições e atitudes aponta a existência da capacidade de 

manutenção do equilíbrio. 

 

d) Esquema corporal (imitação de postura, rapidez): O esquema corporal pode ser 

compreendido como uma imagem mental do corpo que está ligada ao Sistema Nervoso Central 

e que sofre alterações de acordo com as experiências do indivíduo (DEMARCO, 2013). O 

esquema corporal, que é construído através da organização das sensações relacionadas ao 

próprio corpo em associação com as informações do mundo exterior, desempenha uma 

participação fundamental no desenvolvimento infantil, já que essa organização é o ponto de 

partida de suas diversas possibilidades de ação (NETO, 2002). 

 

e) Organização Espacial (percepção do espaço): Está relacionada a orientação e a 

construção do mundo exterior, inicialmente tendo o próprio corpo como referência e depois, os 

outros (FERREIRA, 2007). A orientação espacial indica a habilidade que o indivíduo tem de 

avaliar precisamente a relação física entre seu corpo e o ambiente e de modificar a direção de 

seu deslocamento por meio da participação de todos os elementos sensoriais: visão, audição, 

tato, propriocepção e olfato (NETO, 2002). 

 



14 
 

f) Organização Temporal: Orientar-se no tempo é mais complexo do que orientar-

se no espaço, pois inclui uma dimensão lógica (é necessário conhecer a ordem, a duração e 

saber que as coisas ocorrem com intervalos), uma dimensão convencional (sistema cultural de 

referências – horas, dias, semanas, meses e anos) e um aspecto de experiência que antecede os 

dois anteriores (percepção e memória da sucessão e duração dos acontecimentos quando não 

está presente os elementos convencionais) (NETO, 2002; FERREIRA 2007). 

 

g) Lateralidade (mãos, olhos, pés): Ao transcorrer do desenvolvimento infantil a 

criança tende a utilizar o olho, mão e pé de um dos lados do corpo. Sendo assim, o lado 

dominante apresenta maior força muscular, precisão e rapidez se comparado com o lado 

contralateral. A definição da lateralidade pela criança permite a compreensão dos lados direito 

e esquerdo do seu corpo, bem como a relação dos objetos e pessoas ao seu redor e por último a 

relação dos objetos entre si (IMAI, 2007). 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização geral do estudo 

 

Caracteriza-se como um estudo de caráter transversal. 

 

3.2 População e amostra 

 

A pesquisa foi realizada com 19 crianças em idade pré-escolar, de ambos os sexos, 

matriculadas na pré-escola da Escola Municipal de Ensino Fundamental Coronel Manoel 

Mamede de Souza, no município de São Luiz Gonzaga, RS. 

 

3.3 Critérios de Inclusão 

 

Foi incluída na amostra a criança que: 

 

a) Possuía 4 ou 5 anos de idade; 

b) Estava matriculada e frequentando a Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Coronel Manoel Mamede de Souza; 
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c) Apresentou autorização dos pais ou responsável; 

d) Apresentou interesse em colaborar com a pesquisa. 

 

3.4 Critérios de Exclusão 

 

Foi excluída da amostra a criança que: 

 

a) Possuía alguma deficiência motora, mental, auditiva, visual e malformação 

congênita ou adquirida, que poderia vir a influenciar o seu desempenho nos testes; 

 

3.5 Procedimento de coleta de dados 

 

Inicialmente foi obtida a autorização da direção da escola para aplicação da pesquisa 

mediante a assinatura do Termo de Autorização Institucional. Por meio de uma reunião com a 

direção, alunos da pré-escola e pais, foram apresentados o objetivo e os procedimentos 

relacionados à pesquisa, bem como a obtenção da autorização por parte dos responsáveis pelas 

crianças que se encaixarem nos critérios de inclusão. Esta etapa incluiu a assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. 

A aplicação da pesquisa ocorreu durante o ano letivo de 2019 na própria instituição. A 

área e os horários para a execução do procedimento de coletas de dados foram estabelecidos 

juntamente à direção. 

Para a avaliação do desenvolvimento motor das crianças foi utilizada a Escala do 

Desenvolvimento Motor (EDM) (ANEXOS A e B), desenvolvida por Francisco Rosa Neto, a 

qual tem sua aplicação direcionada à estudantes matriculados no ensino regular (pré-escola, de 

1º a 4º ano) e educação especial.  

Esta escala compreende um conjunto de provas muitos diversificadas e dificuldade 

graduada, conduzindo a uma exploração minuciosa de diferentes setores do desenvolvimento.  

A sua aplicação em um indivíduo permite avaliar seu nível de desenvolvimento motor, 

considerando êxitos e fracassos, levando em consideração as normas estabelecidas pelo autor 

da escala. A EDM avalia as seguintes áreas do desenvolvimento motor: motricidade fina (óculo 

manual), motricidade global (coordenação), equilíbrio (postura estática), esquema corporal 

(imitação de postura, rapidez), organização espacial (percepção do espaço), organização 

temporal (linguagem, estruturas temporais) e lateralidade (mãos, olhos e pés) . 
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Basicamente a EDM apresenta em sua estrutura um formulário inicial que deverá ser 

preenchido com dados pessoais da criança, tais como nome, data de nascimento, data da 

realização do exame, idade e sexo da criança. O próximo segmento está direcionado a realização 

de testes que visam avaliar o desenvolvimento motor com base na idade cronológica, a qual é 

obtida através da data de nascimento (geralmente dada em anos, meses e dias) que é 

transformada em meses. Para cada área da motricidade são apresentadas 10 tarefas motoras 

organizadas progressivamente em grau de complexidade, distribuídas entre 2 e 11 anos, com 

exceção dos testes de lateralidade. 

A realização dos testes para cada área da motricidade tem início pela idade cronológica 

da criança. Se o êxito for obtido se avança para os testes relativos as idades seguintes até que 

um erro seja detectado. Se a criança não obtiver êxito no primeiro teste, será recorrido às tarefas 

pertinentes as idades anteriores até que a criança obtenha sucesso. O desempenho das crianças 

nas provas é anotado em uma ficha para possibilitar a análise e realização dos cálculos 

necessários. 

Este instrumento determina uma idade motora (IM) para cada área testada (IM1, IM2, 

IM3, IM4, IM5, IM6), a qual é um procedimento aritmético para pontuar e avaliar os resultados 

dos testes e é expressa em meses.  Após é calculada a idade motora geral (IMG) e o quociente 

motor geral (QMG) da criança. A IMG é obtida através da soma dos resultados positivos obtidos 

nas provas motoras expresso em meses, dividida por 6.  O QMG é obtido pela divisão da IMG 

e Idade cronológica (IC) multiplicada por 100. Através da quantificação e categorização destes 

valores é possível classificar o desenvolvimento motor geral e/ ou cada área avaliada  em 

padrões: muito superior (130 ou mais), superior (120-129), normal alto (110 – 119), normal 

médio (90 – 109), normal baixo (80 – 89), inferior (70- 79) e muito inferior (69 ou menos). 

Além do QMG é possível obter um QM para cada área do desenvolvimento avaliada, exceto 

lateralidade, que pode ser apenas classificado em: lateralidade indefinida, lateralidade cruzada, 

sinistro completo e destro completo. Através da diferença entre a idade motora geral e a idade 

cronológica pode se obter a idade negativa ou positiva (geralmente expressa em meses), sendo 

o valor positivo quando a idade motora geral apresentar valores numéricos superiores à idade 

cronológica. 

De acordo com o Manual de Avaliação Motora, que oferece instruções claras para uma 

aplicação correta da escala, o local do exame deve ser silencioso, bem iluminado e com 

proporções que permitam o manejo com facilidade dos materiais. A criança somente precisa 

tirar as vestimentas que podem dificultar os movimentos, e os calçados durante as provas de 

coordenação e equilíbrio para garantir uma correta observação e diminuir o risco de queda. A 
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aplicação da E. D. M é individual e a duração de cada avaliação pode variar de 30 a 45 minutos, 

devendo ser realizada em uma só sessão, na medida do possível. 

 

3.6 Análise dos dados 

 

Os dados estão expressos sob estatística descritiva através de média, desvio padrão 

(dados paramétricos), mediana e intervalo interquartil (dados não paramétricos) para variáveis 

quantitativas e números absolutos e porcentual para variáveis qualitativas. 

 

3.7 Considerações éticas 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI, campus de Santiago/RS, em 

conformidade com a Resolução N° 466/2012, número do Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE): 12212119.5.0000.5353. 

As informações fornecidas para a pesquisa continuarão mantidas em anonimato e as 

identidades não serão reveladas em nenhuma circunstância, sendo que os participantes tinham 

a liberdade de retirar o seu consentimento e participar do estudo em qualquer momento que 

achar oportuno, sem prejuízo, mesmo depois de ter assinado o TCLE. 

 

4 RESULTADOS 

 

A pesquisa foi constituída por um grupo de 19 crianças, onde a maioria possuía 5 anos 

de idade (74%) e o restante 4 anos (26%), 58% eram meninos e 42% eram meninas. Em relação 

às características motoras dos pré-escolares, verificou-se que as médias da Idade Cronológica 

(IC) e da Idade Motora Geral (IMG) dos participantes foram de 62,15 (±4,62) meses e 57,26 

meses (±4,73), respectivamente. Analisando a relação entre IC e IMG das crianças, observou-

se que a IMG foi inferior a IC em 4,9 meses. 

Na classificação geral do nível de desenvolvimento motor dos pré-escolares obtida 

através do cálculo do Quociente Motor Geral (QMG) conforme a Escala do Desenvolvimento 

Motor (EDM), 95% das crianças apresentaram o desenvolvimento motor classificado como 

normal (normal médio e normal baixo). Apenas 5% da amostra apresentou classificação inferior 
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e nenhuma criança teve o desenvolvimento motor classificado como muito superior, superior, 

normal alto ou muito inferior (Tabela 1). 

 

Tabela 1 Classificação geral do nível de desenvolvimento motor dos pré-escolares em 

frequência e porcentagem, obtida através dos resultados da EDM (Escala do Desenvolvimento 

Motor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 2 apresenta o nível de desenvolvimento motor dos pré-escolares classificado 

de acordo com as áreas da motricidade. Observou-se que as áreas motoras, motricidade fina e 

equilíbrio, obtiveram classificação inferior e normal baixo respectivamente, sugerindo a 

presença de déficits da maioria das crianças na execução das provas das áreas em questão. As 

demais áreas classificaram-se como normal médio (QM entre 90 a 109). 

 

Tabela 2 Classificação do nível de desenvolvimento motor, por área motora, dos pré-escolares, 

obtida através das médias e medianas do QM da EDM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação Frequência (n) Porcentagem (%) 

Muito superior 0 0 

Superior 0 0 

Normal alto 0 0 

Normal médio 10 53 

Normal baixo 8 42 

Inferior 1 5 

Muito inferior 0 0 

Total 19 100 

Área motora Quociente Motor (QM) Classificação dos resultados 

Motricidade fina 78 (73-85)* Inferior 

Motricidade global 101 (84-110)* Normal médio 

Equilíbrio 85 (77-100)* Normal baixo 

Esquema corporal 92,26 (±10,59)** Normal médio 

Organização espacial 90,78 (±25,43)** Normal médio 

Organização temporal 94,63 (±9,65)** Normal médio 

Fonte: Autora/ EDM – Escala do Desenvolvimento Motor/ * Dados expressos em mediana e 

intervalo interquartil /** Dados expressos em média e desvio padrão (±). 

Fonte: Autora 
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Na avaliação da lateralidade, evidenciou-se que 31,5% dos pré-escolares possuem 

lateralidade definida, todos com preferência lateral direita (destro-completo). Os 68,5% 

restantes não possuem ainda sua lateralidade definida (Tabela 3). 

 

Tabela 3 Classificação da lateralidade dos pré-escolares em frequência e porcentagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO 

 

Os resultados do estudo, obtidos através da aplicação da Escala do Desenvolvimento 

Motor permitiram a confirmação da hipótese estruturada anteriormente, uma vez, que como o 

esperado, a maioria das crianças avaliadas apresentou o desenvolvimento motor classificado 

como normal (normal médio e normal baixo) e apenas uma apresentou um padrão inferior.  

Souza et.al (2015), ao avaliar o perfil motor de 50 escolares, de ambos os gêneros, de 

oito anos de idade de três escolas da rede pública estadual de São Bento do Sul – SC, através 

da EDM, observaram que a idade motora geral das crianças apresentou índice superior em 5 

meses em relação à idade cronológica, sendo que 76%  da amostra teve o desenvolvimento 

motor classificado como “normal médio”,  6% “normal baixo” e 4% “normal alto”. Estes 

achados vão de encontro aos resultados obtidos no presente estudo quanto a predominância de 

compatibilidade do nível de desenvolvimento motor com a idade cronológica entre crianças 

saudáveis, no entanto, difere do mesmo pela diferença negativa de 4,9 meses da Idade Motora 

Geral sob Idade Cronológica, a qual é justificada pela parcela de pré-escolares que tiveram seu 

desenvolvimento motor normal baixo e inferior. 

 De formal similar Fonseca, Beltrame e Tkac (2008), ao avaliar 34 crianças de seis e 

nove anos de idade da Educação Infantil e Fundamental da cidade de Curitiba – PR por meio 

da EDM, verificaram que 88% dos escolares apresentou um desenvolvimento motor dentro do 

Lateralidade Frequência (n) Porcentagem (%) 

Destro completo 6 31,5 

Sinistro completo 0 0 

Cruzada 6 31,5 

Indefinida 7 37 

Total 19 100 

Fonte: Autora 
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padrão de normalidade, estando o restante em índices superior e muito superior do 

desenvolvimento. 

Em contrapartida, os autores Medina-Papst, & Marques (2010) encontraram diferença 

negativa significativa ao avaliar o desempenho motor de 30 crianças de 8 a 10 anos de idade 

com dificuldades de aprendizagem escolar. A idade cronológica e idade motora geral média 

dos alunos, foi de 118,3 e 100,5 meses respectivamente, indicando um importante atraso no 

desenvolvimento motor de um número significativo de educandos com dificuldades na 

aprendizagem. A amostra que constituiu a presente pesquisa não possui diagnóstico e nem 

suspeita de dificuldades na aprendizagem, sendo assim não apresenta predominância de 

alterações negativas no desenvolvimento motor. 

Em relação às áreas motoras do desenvolvimento, Rosa Neto et.al. (2010) identificaram 

em um estudo realizado com 101 escolares, sem queixas de dificuldades na aprendizagem de 6 

a 10 anos, que todos as áreas avaliadas se encaixaram na classificação normal médio (QM entre 

90 a 109), exceto a organização espacial, que foi categorizada como normal baixo (QM entre 

80 a 89). Em relação a lateralidade, evidenciou-se que 97% dos escolares apresentou 

lateralidade definida com preferência lateral a direita, estando em conformidade com a 

literatura, que determina que esta é definhada por volta dos 6 anos de idade. Este último 

resultado corrobora com aquele encontrado nesta análise de pré-escolares com 4 e 5 anos de 

idade, o qual também evidenciou que a lateralidade é compatível com a idade cronológica, pois 

a maioria das crianças deste estudo não apresentou preferência lateral definida. A classificação 

individual dos componentes da motricidade diferiu da encontrada por Rosa Neto et.al., devido 

ao desempenho inferior para motricidade fina e normal médio para o equilíbrio. 

O baixo desempenho da maioria das crianças investigadas nos testes que visaram avaliar 

a motricidade fina, trata-se de um aspecto a ser analisado com maior precisão a fim de 

identificar as reais causas do resultado, as quais não são contempladas por meio dos 

instrumentos utilizados nesta pesquisa.  

A variedade e riqueza de atividades oferecidas na pré-escola, constituem um ambiente 

favorável para o desenvolvimento da coordenação motora fina, reduzindo o risco de fracasso 

no aprendizado de acordo com estudo de Coppede (2012). Entretanto, a gama de atividades 

voltadas a coordenação motora fina deveriam ser mais diversificadas, utilizando métodos 

criativos e lúdicos em sala de aula para estimular as inúmeras facetas do potencial da criança, 

associando o ato de brincar com atividades surpreendentes e desafiadoras, ao invés de seguir 

um padrão de ensino que se torna, muitas vezes, monótono. 
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O desempenho dos pré-escolares nos testes de equilíbrio pode ter relação com a 

quantidade e qualidade de experiencias motoras vivenciadas.  Sá, Carvalho & Mazzitelli (2014)  

demostram isso através de uma pesquisa realizada com noventa escolares entre 8 e 12 anos, 

divididos em dois grupos, na qual observou que o grupo que realizava algum tipo de atividade 

física no contra período da escola apresentou um desempenho mais elevado nos testes de 

equilíbrio em comparação ao grupo que realizava somente as atividades propostas no horário 

escolar.  Outro fator identificado é o fato de que os integrantes do segundo grupo gastavam o 

dobro de horas assistindo televisão quando comparados ao grupo mais ativo.  Ao estudar a 

estimulação infantil e o papel do professor nesta etapa do desenvolvimento, Cicorum (2018), 

relata a importância da utilização do corpo, pela criança, como via de comunicação com o 

mundo, colocando-a em situações variadas de exploração e experimentação para o resgate de 

sua memória motora, cognitiva, emocional e social. 

De acordo com o apresentando, pode-se apurar que cada criança participante do estudo 

vivencia experiências motoras diferentes e reage a elas de acordo com o contexto no qual está 

inserida (SILVEIRA, et.al,2013). É imprescindível destacar a importância da utilização de 

métodos de avaliação/diagnóstico das crianças durante a fase pré-escolar, a fim de identificar 

aspectos que necessitam de maior atenção para posteriormente aplicar estratégias especificas 

que levam em consideração a individualidade de cada indivíduo, proporcionando condições que 

irão contribuir para a melhoria continua da criança. 

  

6 CONCLUSÃO 

 

De modo geral, o desenvolvimento motor dos pré-escolares avaliados encontra-se em 

conformidade com a idade cronológica, no entanto, no entanto, as áreas que apresentaram um 

menor desempenho entre as crianças foi motricidade fina e equilibro. O instrumento de 

avaliação (EDM) utilizado pode ser considerado válido para o rastreamento motor de pré-

escolares, pois auxilia na detecção de alterações motoras por meio da realização tarefas 

especificas de acordo com a idade. 

Sugere-se que que haja maior produção no campo da pesquisa cientifica direcionada à 

avaliação psicomotora de pré-escolares, bem como a utilização de ferramentas que possibilitem 

a análise de outras variáveis que interferem no processo de desenvolvimento motor infantil, 

pois um conhecimento mais profundo da população estudada irá garantir uma atuação mais 

direcionada para prevenção e resolução de problemas. 



22 
 

REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, A.S.S.; BARBOSA, C.C.; BESSA, S. A importância do estímulo ao 

desenvolvimento da coordenação motora global e fina. Anais do Congresso de Iniciação 

Científica Estágio e Docência do Campus Formosa, Universidade Estadual de Góias, 2017. 

 

BORGES, C. F. B. O desenvolvimento da motricidade na criança e as expressões: Um 

estudo em contexto de pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico. Ponta Delgada, 2014 

(Dissertação Mestrado) – Universidade dos Açores. 

 

CICORUM, K. E.. A estimulação infantil e o papel do professor nesta etapa de 

desenvolvimento. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 04, Ed. 

01, Vol. 03, pp. 129-147 Janeiro de 2018.  

 

COPPEDE, A. C. Motricidade fina na criança: um estudo bibliométrico da literatura 

nacional e internacional. São Carlos/ UFSCar (Dissertação de mestrado), 2012. 

 

COSTA, R. M.; SILVA, E. A. A. Escala do Desenvolvimento Motor de Rosa Neto: Estudo 

longitudinal em uma escola da rede particular de ensino de Cuiabá – MT. Revista Connection 

line. Nº 4, 2009. 

 

DEMARCO, P. R. Efeito das aulas de educação fisica sobre o esquema corporal de pré-

escolares. Porto Alegre, 2013. (Monografia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

 

DORNELAS, L. F.; DUARTE, N. M. C.; MAGALHÃES, L. C. Atraso do desenvolvimento 

neuropsicomotor: mapa conceitual, definições, usos e limitações do termo. Revista Paulista 

de Pediatria, v. 33, p. 88-103, 2015. 

 

FERNANI, D.C.G.L. Avaliação do desenvolvimento da motricidade global em crianças. 

Collloquium Vitae, 2011. 

 

FERREIRA, F.A. A importância da psicomotricidade no desenvolvimento da criança na 

Educação Infantil. Rio de Janeiro, 2007. (Monografia) Universidade Candido Mendes. 

 

FILHO, G.S.F.; SANTOS, J.E.B.; SILVA, R.R.V. Estudo do desenvolvimento motor: 

relação entre idade motora geral e idade cronológica em escolares. FIEP Bulletin, V.83, 

2013. 

 

FONSECA, F. R. BELTRAME, T. S., TKAC, C. M. Relação entre o nível de 

desenvolvimento motor e variáveis do contexto de desenvolvimento de crianças. R. da 

Educação Física/UEM Maringá, v. 19, n. 2, p. 183-194, 2. trim. 2008 

 

GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C.; GOODWAY, J. D. Compreendendo o Desenvolvimento 

Motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos, 7. ed. AMGH : 2013. 

 

HAYWOOD, K. M.; GETCHELL, N. Desenvolvimento Motor ao Longo da Vida. 6.ed. 

ArtMed, 2016. 

 

IMAI, V.H. Desenvolvimento psicomotor: uma experiência de formação continuada em 

serviço com professores da educação infantil. Presidente Prudente, 2007. (Dissertação de 



23 
 

Mestrado), Universidade Estadual Paulista. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 

(IBGE). Disponível em: < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/sao-luiz-gonzaga/panorama> 

Acesso em: 05 de julho de 2018. 

 

MEDINA-PAPST, J., MARQUES, I. Avaliação do desenvolvimento motor de crianças com 

dificuldades de aprendizagem. Rev Bras Cineantropometria e Desempenho Humano 2010, 

12(1):36-42. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Dúvidas mais frequentes sobre educação infantil. 

2013.Disponivel em: < 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=816 9-

duvidas-mais-frequentes-relacao-educacao-infantil-pdf&Itemid=30192> Acesso em: 12 de 

maio de 2018. 

 

MOTRICIDADE. Escala do Desenvolvimento Motor – EDM ( 3 a 10 anos) . Disponivel em: 

< http://www.motricidade.com.br/kit-edm.html> Acesso em: 20 de maio de 2018. 

 

NUCCI, F. P. D. Caracterização Do Perfil Psicomotor De Crianças Com Transtorno Do 

Déficit De Atenção E Hiperatividade. 2007. Dissertação (Mestrado) 

 

PAIM, M.C.C. Desenvolvimento motor de crianças pré-escolares entre 5 e 6 anos. 

Efdeportes.com, Buenos Aires, nº 58, 2003. 

 

PAPALIA, D. E.; FELDMAN, R. D. Desenvolvimento Humano, 12. Ed. ArtMed, 2013. 

–Pontifícia Universidade Católica, Campinas. 

 

ROSA NETO, F. et al. A importância da avaliação motora em escolares: análise da 

confiabilidade da Escala do Desenvolvimento Motor. Rev Bras Cineantropom Desempenho 

Hum, 2010. 

 

ROSA NETO, F. Manual de Avaliação Motora. Porto Alegre: Atmed, 2002. 

 

SÁ, C. S. C., CARVALHO, B., MAZZITELLI, C.. Equilíbrio e Coordenação Motora em 

Escolares Praticantes e Não Praticantes de Atividades Física e/ou Lúdica Extra-Escolar. 

Rev Neurocienc 2014;22(1):29-36. 

 

SANTOS, M. E. A.; QUINTÃO, N. T.; ALMEIDA, R. X. Avaliação dos marcos do 

desenvolvimento infantil segundo a estratégia da atenção integrada às doenças 

prevalentes na infância. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem. v. 14, p 591- 598, 2010. 

 

SIAULYS, M. O. de Campos. Brincar para todos. Brasília: Ministério da Educação, 

Secretaria de Educação Especial, 2005. 

 

SILVEIRA, C. R. R.A. et. al. Avaliação motora de pré-escolares: relações entre idade 

motora e idade cronológica. Efdeportes.com - Revista Digital - Buenos Aires - Ano 10 - N° 

83 - Abril de 2005. 

 

SOUZA, A. de. Perfil do desenvolvimento motor de alunos de oito anos de escola públicas 

estaduais de São Bento do Sul – SC. Revista Pesquisa em Fisioterapia. 2015 Dez;5(3):230-

236. 



24 
 

 

TEIXEIRA, H. Teoria do Desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget. Dezembro, 

2015. Disponível em:<http://www.helioteixeira.org/ciencias-da-aprendizagem/teoria-do-

desenvolvimento- cognitivo-de-jean-piaget/> Acesso em: 07 de julho de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

ANEXO A – ESCALA DO DESENVOLVIMENTO MOTOR (FOLHA DE RESPOSTA) 
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ANEXO B – MANUAL DA AVALIAÇÃO MOTORA (DESCRIÇÃO DO EXAME) 

 

EXAME DE MOTRICIDADE FINA 

 

2 ANOS – CONSTRUÇÃO DE UMA TORRE 

Material: 6 cubos em desordem; tomam-se 4 e com eles se monta uma torre diante da 

criança. "Faça você uma torre igual" (sem desmontar o modelo). A criança deve fazer uma torre 

de quatro cubos ou mais, quando se lhe indique (não deve jogar com os cubos antes nem depois). 

 

3 ANOS – CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE 

Material: 6 cubos em desordem; tomam-se 3 e com eles se constrói uma ponte diante da 

criança. "Faça você uma ponte semelhante" (sem desmontar o modelo). Pode ensinar várias 

vezes a forma de fazê-lo. É suficiente que a ponte se mantenha ainda que não esteja muito bem 

equilibrado. 

 

4 ANOS – ENFIAR A LINHA NA AGULHA 

Material: Linha número 60 e agulha de costura (1cm x 1mm). Para começar, mãos 

separadas 10cm. A linha passa aos dedos em 2cm. Comprimento total da linha: 15cm, figura nº 

3. Duração: 9 segundos. Ensaios: dois. 

 

5 ANOS – FAZER UM NÓ 

Material: Um par de cordões de sapatos de 45cm, e um lápis. “Presta atenção no que 

faço". Fazer um nó simples num lápis. "Com este cordão você irá fazer um nó em meu dedo 

como eu fiz no lápis". Aceita-se qualquer tipo de nó desde que este não se desmanche. 

 

6 ANOS – LABIRINTO 

Criança sentada numa mesa escolar diante de um lápis e uma folha contendo os 

labirintos. Traçar com um lápis uma linha contínua desde a entrada até a saída do primeiro 

labirinto e imediatamente iniciar o segundo. Após 30 segundos de repouso, começar o mesmo 

exercício com a mão esquerda. 

Erros: A linha ultrapassa o labirinto mais de duas vezes com a mão dominante, e mais de três 

vezes com a mão não dominante; tempo limite ultrapassado; levantar mais que uma vez o lápis 

do papel. Duração: 1 minuto e 20 segundos para a mão dominante (direita ou esquerda) e 1 
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minuto e 25 segundos para a mão não dominante (direita ou esquerda). Nº de tentativas: duas 

p/ cada mão 

 

7 ANOS – BOLINHAS DE PAPEL 

Fazer uma bolinha compacta com um pedaço de papel de seda (5cm X 5cm) com uma só mão, 

palma para baixo e sem ajuda da outra mão. Após 15 segundos de repouso, o mesmo exercício 

com a outra mão. Erros: tempo limite ultrapassado; bolinha pouco compacta. Duração: 15 

segundos para a mão dominante e 20 segundos para a mão não dominante. Tentativas: duas 

para cada mão. Observar se há sincinesias (movimentos involuntários). 

 

8 ANOS – PONTA DO POLEGAR 

Com a ponta do polegar, tocar com a máxima velocidade possível os dedos da mão, um após o 

outro, sem repetir a sequência. Inicia-se do dedo menor para o polegar, retornando para o 

menor. O mesmo exercício com a outra mão. Erros: Tocar várias vezes o mesmo dedo; tocar 

dois dedos ao mesmo tempo; esquecer de um dedo; tempo ultrapassado. Duração: cinco 

segundos. Tentativas: duas para cada mão. 

 

9 ANOS – LANÇAMENTO COM UMA BOLA 

Arremessar uma bola (seis cm de diâmetro), num alvo de 25 X 25, situado na altura do peito, 

1,50m de distância (lançamento a partir do braço flexionado, mão próxima do ombro, pés 

juntos). Erros: deslocamento exagerado do braço; cotovelo não ficou fixo ao corpo durante o 

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

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

 

10 ANOS – CÍRCULO COM O POLEGAR 

A ponta do polegar esquerdo sobre a ponta do índice direito e vice-versa. O índice direito deixa 

a ponta do polegar esquerdo e desenhando uma circunferência ao redor do índice esquerdo e 

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

o polegar direito. A continuação do índice esquerdo que se faz à manobra, e assim 

sucessivamente, com a maior velocidade possível. Em torno de 10 segundos a criança fecha os 

olhos e continua assim por espaço de outros 10 segundos. Erros: movimento mal executado; 

menos de 10 círculos, não execução com os olhos fechados. Tentativas: três. 

 

11 ANOS – AGARRAR UMA BOLA 
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Agarrar com uma mão uma bola (6cm de diâmetro), lançada desde 3 metros de distância. A 

criança deve manter o braço relaxado ao longo do corpo até que se diga "agarre". Após 30 

segundos de repouso, o mesmo exercício com a outra mão. Erros: agarrar menos de três vezes 

sobre cinco, com a mão dominante; menos de duas vezes sobre cinco com a mão não dominante. 

Tentativas: cinco para cada. 

 

MOTRICIDADE GLOBAL 

 

2 ANOS – SUBIR SOBRE UM BANCO 

Subir, com apoio, em um banco de 15cm de altura e descer. (Banco situado ao lado de uma 

parede). 

 

3 ANOS – SALTAR SOBRE UMA CORDA 

Com os pés juntos: saltar por cima de uma corda estendida sobre o solo (sem impulso, pernas 

flexionadas). Erros: pés separados; perder o equilíbrio e cair. Tentativas: três (duas tentativas 

deverão ser positivas). 

 

4 ANOS – SALTAR SOBRE O MESMO LUGAR 

Dar saltos, sete ou oito sucessivamente, sobre o mesmo lugar com as pernas ligeiramente 

flexionadas. Erros: movimentos não simultâneos de ambas as pernas, cair sobre os calcanhares. 

Tentativas: duas. 

 

5 ANOS – SALTAR UMA ALTURA DE 20 CM 

Com os pés juntos: saltar sem impulso uma altura de 20cm. Material: dois suportes com uma 

fita elástica fixada nas extremidades dos mesmos, altura: 20cm. Erros: tocar no elástico; cair 

(apesar de não ter tocado no elástico); tocar no chão com as mãos. Tentativas: três, sendo que 

duas deverão ser positivas. 

 

6 ANOS – CAMINHAR EM LINHA RETA 

Com os olhos abertos, percorrer 2 metros em linha reta, posicionando alternadamente o 

calcanhar de um pé contra a ponta do outro. Erros: afastar-se da linha; balanceios; afastar um 

pé do outro; execução ruim. Tentativas: três. 

  

7 ANOS – PÉ MANCO 
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Com os olhos abertos, saltar ao longo de uma distância de 5 metros com a perna esquerda, a 

direita flexionada em ângulo reto com o joelho, os braços relaxados ao longo do corpo. Após 

um descanso de 30 segundos, o mesmo exercício com a outra perna. Erros: distanciar-se mais 

de 50cm da linha; tocar no chão com a outra perna; balançar os braços. Tentativas: duas para 

cada perna. Tempo indeterminado. 

 

8 ANOS – SALTAR UMA ALTURA DE 40 CM 

Com os pés juntos: saltar sem impulso uma altura de 40cm. Material: dois suportes com uma 

fita elástica fixada nas extremidades dos mesmos, altura: 40cm. Erros: tocar no elástico; cair 

(apesar de não ter tocado no elástico); tocar no chão com as mãos. Tentativas: três no total, 

sendo que duas deverão ser positivas. 

 

9 ANOS – SALTOS SOBRE O AR 

 Salto no ar, flexionar os joelhos para tocar os calcanhares com as mãos. Erros: não tocar nos 

calcanhares. Tentativas: três. 

 

10 ANOS – PÉ MANCO COM UMA CAIXA DE FÓSFOROS 

Joelho flexionado em ângulo reto, braços relaxados ao longo do corpo. A 25cm do pé que 

repousa no solo se coloca uma caixa de fósforos. A criança deve levá-la impulsionando-a com 

o pé até o ponto situado a 5 metros. Erros: tocar no chão (ainda que uma só vez) com o outro 

pé; movimentos exagerados com os braços, a caixa ultrapassar em mais de 50cm do ponto 

fixado; falhar no deslocamento da caixa. Tentativas: três. 

 

11 ANOS – SALTAR SOBRE UMA CADEIRA 

Saltar sobre uma cadeira de 45cm a 50cm com uma distância de 50cm da mesma. O encosto 

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

cadeira. Tentativas: três. 

 

EQUILÍBRIO 

 

2 ANOS – EQUÍLIBRIO ESTÁTICO SOBRE UM BANCO 

Sobre um banco de 15cm de altura, deve a criança manter-se imóvel, pés juntos, braços 

relaxados ao longo do corpo. Erros: deslocar os pés, mover os braços. Duração: 10 segundos. 
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3 ANOS – EQUÍLIBRIO SOBRE UM JOELHO 

Braços ao longo do corpo, pés juntos, apoiar um joelho no chão sem mover os braços ou o outro 

pé. Manter esta posição, com o tronco ereto (sem sentar- se sobre o calcanhar) . Após 20 

segundos de descanso, o mesmo exercício com a outra perna. Erros: tempo inferior a 10 

segundos; deslizamentos dos braços, do pé ou joelho; sentar-se sobre o calcanhar. Tentativas: 

duas para cada perna. 

 

4 ANOS – EQUÍLIBRIO COM TRONCO FLEXIONADO 

Com os olhos abertos, pés juntos, mãos apoiadas nas costas: flexionar o tronco em ângulo reto 

e manter esta posição. Erros: mover os pés; flexionar as pernas; tempo inferior a 10 segundos. 

Tentativas: duas. 

  

5 ANOS – EQUÍLIBRIO NA PONTA DOS PÉS 

Manter-se sobre a ponta dos pés, olhos abertos, braços ao longo do corpo, pés e pernas juntos. 

Duração: 10 segundos. Tentativas: três. 

 

6 ANOS – PÉ MANCO ESTÁTICO 

Com os olhos abertos, manter-se sobre a perna direita, a outra permanecerá flexionada em 

ângulo reto, coxa paralela à direita e ligeiramente em abdução, braços ao longo do corpo. Fazer 

um descanso de 30 segundos, o mesmo exercício com a outra perna. Erros: baixar mais de três 

vezes a perna levantada; tocar com o outro pé no chão; saltar; elevar-se sobre a ponta do pé; 

balanceios. Duração: 10 segundos. Tentativas: três 

  

7 ANOS – FAZER UM QUATRO 

Manter-se sobre o pé esquerdo, a planta do pé direito apoiada na face interna do joelho 

esquerdo, mãos fixadas nas coxas, olhos abertos. Após um descanso de 30 segundos, executar 

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

elevar-se sobre a ponta dos pés. Duração: 15 segundos. Tentativas: duas para cada pernas. 

 

8 ANOS – EQUILÍBRIO DE CÓCORAS 

De cócoras, braços estendidos lateralmente, olhos fechados, calcanhares e pés juntos. Erros: 

cair; sentar-se sobre os calcanhares; tocar no chão com as mãos; deslizar-se; baixar os braços 

três vezes. Duração: 10 segundos. Tentativas: três. 



32 
 

 

9 ANOS – EQUILÍBRIO COM TRONCO FLEXIONADO 

Com os olhos abertos, mãos nas costas, elevar-se sobre as pontas dos pés e flexionar o tronco 

em ângulo reto (pernas retas). Erros: flexionar as pernas mais de duas vezes; mover-se do lugar; 

tocar o chão com os calcanhares. Duração: 10 segundos. Tentativas: duas. 

  

10 ANOS – EQUILÍBRIO NA PONTA DOS PÉS – OLHOS FECHADOS 

Manter-se sobre a ponta dos pés, olhos fechados, braços ao longo do corpo, pés e pernas juntas. 

Erros: mover-se do lugar; tocar o chão com os calcanhares; balançar o corpo (permite-se ligeira 

oscilação). Duração: 15 segundos. Tentativas: três. 

 

11 ANOS – PÉ MANCO ESTÁTICO – OLHOS FECHADOS 

Com os olhos fechados, manter-se sobre a perna direita, o joelho esquerdo flexionado em 

ângulo reto, coxa esquerda paralela à direita e em ligeira abdução, braços ao longo do corpo. 

Após 30 segundos de descanso, repetir o mesmo exercício com a outra perna. Erros: baixar 

mais de três vezes a perna; tocar o chão com a perna levantada; mover-se do lugar; saltar. 

Duração: 10 segundos. Tentativas: duas para cada perna. 

 

ESQUEMA CORPORAL 

 

CONTROLE DO PRÓPRIO CORPO (2 A 5 ANOS) 

• PROVA DE IMITAÇÃO DOS GESTOS SIMPLES (movimentos das mãos). 

A criança, de pé diante do examinador, imitará os movimentos de mãos e braços que este 

realiza; o examinador ficará sentado próximo à criança, para poder pôr suas mãos em posição 

neutra entre cada um destes gestos. “Vai fazer como eu, com as mãos; olhe bem e repita o 

movimento". "Vamos, ânimo, faça como eu; preste atenção". Material: quadro com itens e 

símbolos. 

• PROVA DE IMITAÇÃO DOS GESTOS SIMPLES (movimentos dos braços) 

Material: quadro com itens e símbolos. 

 

Item 11: O examinador estende o braço esquerdo, horizontalmente para a esquerda, com 

a mão aberta. 

Item 12: O mesmo movimento, porém com o braço direito, para a direita. 

Item 13: Levantar o braço esquerdo. 
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Item 14: Levantar o braço direito. 

Item 15: Levantar o braço esquerdo e estender o direito para a direita. 

Item 16: Posição inversa. 

Item 17: Estender o braço esquerdo para diante e levantar o direito. 

Item 18: Posição inversa. 

Item 19: Com os braços estendidos obliquamente, mão esquerda no alto, mão direita 

abaixo, com o tronco erguido. 

Item 20: Posição inversa. 

  

PONTUAÇÃO 

 

IDADE CRONOLÓGICA PONTOS 

3 ANOS 7 - 12 acertos 

4 ANOS 13 - 16 acertos 

5 ANOS 17 - 20 acertos 

 

PROVA DE RAPIDEZ (6 A 11 ANOS) 

Material: folha de papel quadriculado com 25 X 18 quadrados (quadro de 1cm de lado), lápis 

preto nº 2 e cronômetro. A folha quadriculada se apresenta em sentido longitudinal. "Pegue o 

lápis. Vê estes quadrados? Vai fazer um risco em cada um, o mais rápido que puder. Faça os 

riscos como desejar, porém apenas um risco em cada quadrado. Preste muita atenção e não salte 

nenhum quadrado, porque não poderá voltar atrás”. A criança toma o lápis com a mão que 

preferir (mão dominante). Iniciar o mais rápido que puder até completar o tempo da prova. 

Estimular várias vezes: "Mais rápido". Tempo: 1 minuto. Critérios da prova: Caso os traços 

forem lentos e precisos ou em forma de desenhos geométricos, repetir uma vez mais a prova, 

mostrando claramente os critérios; observar durante a prova se o examinando apresenta 

dificuldades na coordenação motora, instabilidade, ansiedade, e sincinesias. 

 

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL 

 

2 ANOS – TABULEIRO/ POSIÇÃO NORMAL 

Apresenta-se o tabuleiro a criança, com a base do triângulo frente a ela.Tiram-se as peças 

posicionando-as na frente de suas respectivas perfurações. "Agora coloque você as peças nos 

buracos". Tentativas: duas. 
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3 ANOS – TABULEIRO/ POSIÇÃO INVERTIDA 

O mesmo material utilizado anteriormente, porém, deverá retirar as peças e deixá-las alinhadas 

com o vértice do triângulo posicionado para a criança. Dá uma volta no tabuleiro. Sem limite 

de tempo. Tentativas: duas. 

  

4 ANOS – PROVA DOS PALITOS 

Dois palitos de diferentes comprimentos: cinco e seis centímetros. Colocar os palitos sobre a 

mesa. Os mesmos estarão paralelos e separados por 2,5cm. 

"Qual o palito mais longo? Colocar o dedo em cima do palito mais longo". Três provas trocando 

de posição os palitos. Se falhar em uma das três tentativas, fazer três mais trocando as posições 

dos palitos. Resultado positivo quando a criança acerta três de três tentativas ou cinco de seis 

tentativas. 

 

5 ANOS – JOGO DE PACIÊNCIA 

Colocar um retângulo de cartolina de 14cm X 10cm e em sentido longitudinal, diante da criança. 

Ao seu lado e um pouco mais próximo do sujeito, as duas metades do outro retângulo, cortado 

pela diagonal, com as hipotenusas para o exterior e separadas uns centímetros."Pegue estes 

triângulos e junte-os de maneira que saia algo parecido a este retângulo". Tentativas: três em 1 

minuto. Nº tentativas: duas, sendo que cada tentativa não deverá ultrapassar um minuto. 

Identificar em si mesmo a noção de direita e esquerda, figura nº 38. 

O examinador não executará nenhum movimento, apenas o examinando. Total de três perguntas 

e todas deverão ser respondidas corretamente. Ex.: “Mostre-me sua mão direita...”. Êxito: Três 

acertos - 3/3. 

 

7 ANOS – EXECUÇÃO DE MOVIMENTOS 

EXECUÇÃO DE MOVIMENTOS NA ORDEM 

O examinador solicitará ao examinando que realize movimentos, de acordo com a seqüência 

abaixo. Ex.: “Agora você irá colocar a mão direita na orelha esquerda...”. Êxito: Cinco acertos 

- 5/6. 

 

8 ANOS – DIREIRA/ ESQUERDA – RECONHECIMENTO SOBRE O OUTRO 

O examinador se colocará de frente ao examinando e perguntará: “agora você irá 

identificar minha mão direita...”. 
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 9 ANOS – REPRODUÇÃO DE MOVIMENTO – REPRESENTAÇÃO HUMANA 

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

atenção nos movimentos das mãos. "Eu vou fazer certos movimentos que consistem em levar 

uma mão (direita ou esquerda) até um olho ou uma orelha (direita ou esquerda), desta maneira" 

(demonstração rápida). "Você fixará no que estou fazendo e irá fazer o mesmo, não poderá 

realizar movimentos de espelho". Se a criança entendeu o teste, através dos primeiros 

movimentos, se pode prosseguir, caso contrário, oferece uma segunda explicação. Êxitos: Seis 

acertos - 6/8. 

 

10 ANOS – REPRODUÇÃO DE MOVIMENTOS – FIGURA HUMANA 

Frente a frente, o examinador irá mostrar algumas figuras esquematizadas e o examinando irá 

prestar muita atenção nos desenhos e irá reproduzi-los. Os mesmos movimentos executados 

anteriormente (prova de 9 anos). "Você fará os mesmos gestos e com a mesma mão do boneco 

esquematizado". Êxitos: Seis acertos - 6/8. 

BONECO - figura esquematizada desenhada em cartão de 18cm X 10cm 

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

permanecerá com os braços cruzados. MATERIAL: três cubos ligeiramente separados (15cm) 

colocados da esquerda para a direita sobre a mesa, como segue: AZUL, AMARELO, 

VERMELHO. “Você vê os três objetos (cubos) que estão aqui na sua frente. Você irá responder 

rapidamente as perguntas que irei fazer". O examinando terá como orientação espacial (ponto 

de referência) o examinador. 

Êxitos: Cinco acertos - 5/6 

a) O CUBO AZUL ESTÁ À DIREITA OU À ESQUERDA DO VERMELHO? 

b) O CUBO AZUL ESTÁ À DIREITA OU À ESQUERDA DO AMARELO? 

c) O CUBO AMARELO ESTÁ À DIREITA OU À ESQUERDA DO AZUL? 

d) O CUBO AMARELO ESTÁ À DIREITA OU À ESQUERDA DO VERMELHO? 

e) O CUBO VERMELHO ESTÁ À DIREITA OU À ESQUERDA DO AMARELO? 

f) O CUBO VERMELHO ESTÁ À DIREITA OU À ESQUERDA DO AZUL? 

 

PONTUAÇÃO – ORGANIZAÇÃO ESPACIAL 

• Anotar positivo (+), nas provas com bom resultados. 

• Anotar negativo (-), nas provas mal sucedidas. 

 

AVALIAÇÃO – ORGANIZAÇÃO ESPACIAL 
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• Progredir, quando os resultados forem positivos, de acordo com o teste. 

Parar, quando os resultados forem negativos, de acordo com o teste 

 

ORGANIZAÇÃO TEMPORAL 

 

2 A 5 ANOS – LINGUAGEM/ ESTRUTURA TEMPORAL DA FRASE 

2 ANOS 

Frase de duas palavras, observação da linguagem espontânea. A prova se considera bem 

resolvida se a criança é capaz de expressar-se de outra forma do que com palavras isoladas, 

quer dizer, se sabe unir ao menos duas palavras; por exemplo: 

"Mamãe não está", "está fora...”, se consideram êxitos. Pelo contrário, "NENÉM BOBO", não 

tem valor. Êxitos: basta um só êxito. Se dá por bem resolvida a prova quando consegue repetir 

ao menos uma das frases sem erro, para as frases de três, quatro, cinco anos. 

 

3 ANOS 

Repetir uma frase de seis a sete sílabas: "Você sabe dizer mamãe?” Diz agora: “GATINHO 

PEQUENO”. Fazer repetir então: 

a) "EU TENHO UM CACHORRINHO PEQUENO" 

b) "O CACHORRO PEGA O GATO" 

c) "NO VERÃO FAZ CALOR" 

 

4 ANOS 

 

Recorrendo as frases: "Você vai repetir": 

a) "VAMOS COMPRAR PASTÉIS PARA MAMÃE" 

b) "O JOÃO GOSTA DE JOGAR BOLA" 

Se a criança vacilar, animá-lo a provar outra vez dizendo-lhe: "vamos, diz". A frase não pode 

ser repetida. 

 

5 ANOS 

Lembrando as frases: “Bom, vamos continuar, você vai repetir”. 

a) "JOÃO VAI FAZER UM CASTELO DE AREIA" 

b) "LUIS SE DIVERTE JOGANDO FUTEBOL COM SEU IRMÃO" 
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6 A 11 ANOS – ESTRUTURAS TEMPORAIS/ RITMO 

ETAPA 1 – ESTRUTURA ESPAÇO – TEMPORAL (REPRODUÇÃO SOM) 

  

Nesta etapa a criança irá reproduzir por meio de golpes 20 estruturas temporais, de acordo com 

o quadro abaixo. Material: carteira escolar, cartões com as estruturas temporais e dois lápis. 

Examinador e criança sentados frente a frente, com um lápis na mão cada um na posição 

vertical. "Você irá escutar diferentes sons, e com o lápis irá repeti-los. Escute com atenção". 

• Tempo curto: em torno de 1/4 de segundo (00), dado com o lápis sobre a mesa. 

• Tempo longo: em torno de 1 segundo (0 0 0), dado com o lápis sobre a mesa. 

Ensaio: O examinador dará golpes (batidas sonoras com o lápis na mesa) da primeira estrutura 

e a criança repetirá o som. Se a criança falha na estrutura realiza-se uma nova demonstração. O 

examinador golpeia outra estrutura e a criança continuará repetindo. Após o ensaio correto 

poderá iniciar os testes. 

Teste: Os movimentos (golpes com um lápis) não poderão ser vistos pela criança. Parar 

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

difíceis de apreciar; já que importa realmente é que a sucessão seja correta. 

Tentativas: Parar quando a criança falhar três estruturas sucessivas. 

 Erros: O examinador repetir mais de uma vez as estruturas temporais; a criança não diferenciar 

tempo curto de tempo longo; passar para a etapa 2 sem alcançar a pontuação mínima na etapa 

1. 

 

ETAPA 2 – SIMBOLIZAÇÃO (DESENHO) DE ESTRUTURAS ESPACIAIS 

Nesta etapa a criança irá desenhar as estruturas espaciais, num total de 10, de acordo com o 

quadro abaixo. Material: carteira escolar, cartões com as estruturas temporais, folha em branco 

e lápis. As estruturas podem ser representadas com círculos (diâmetro de três cm.) colados em 

um cartão. “Agora você irá desenhar umas esferas, aqui você tem um papel e um lápis, de 

acordo com as figuras que irei mostrar”. 

Ensaio: O examinador irá apresentar a primeira estrutura (movimento rápido com o cartão - 1 

a 2 segundos) e a criança desenhará no papel a representação mental. Se a criança falha no 

desenho realiza-se uma nova demonstração. O examinador mostrará o próximo cartão e a 

criança continuará desenhando. Após o ensaio correto poderá iniciar os testes. 

Teste: Apresenta-se então a primeira estrutura do teste, dando-lhe uma explicação se for 

necessário. “Muito bem, vejo que já entendeu o exercício e agora você irá prestar bem a atenção 
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nas figuras que irei mostrar e as desenhará o mais rápido possível neste papel”. A criança quase 

sempre e espontaneamente desenha já um círculo. 

Tentativas: Parar quando a criança falhar duas estruturas sucessivas. 

 Erros: não parar a prova quando a criança falhar duas estruturas sucessivas; o examinador ficar 

muito tempo com o cartão na mão (mais de 2 segundos) para mostrar as estruturas para a 

criança. 

 

ETAPA 3 – SIMBOLIZAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORAIS 

Nesta etapa a criança irá reproduzir por meio de golpes as estruturas representadas nos cartões, 

num total de 5, de acordo com o quadro abaixo. Material: carteira escolar, cartões com as 

estruturas temporais e lápis. 

Teste: As estruturas simbolizadas serão representadas exatamente da mesma maneira que as 

estruturas espaciais (círculos colados sobre o cartão). “Vamos fazer algo melhor. Apresenta 

outra vez os círculos no cartão e em vez da criança desenhá- los, ela dará pequenos golpes com 

o lápis”. 

Tentativas: Parar quando a criança falhar duas estruturas sucessivas. 

Erros: Não parar quando a criança falhar duas estruturas sucessivas; o examinador repetir mais 

de uma vez os cartões; a criança não diferenciar tempo curto de tempo longo. 

 

ETAPA 4 – TRANSCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS TEMPORAIS 

Na última etapa a criança irá transcrever as estruturas temporais no papel, num total de cinco, 

de acordo com o quadro abaixo. Material: carteira escolar, cartões com as estruturas temporais, 

papel e lápis. “Para finalizar as provas, serei eu quem dará os golpes com o lápis e você irá 

desenhá-los. Parar após dois erros sucessivos”. 

Ensaio: O examinador dará golpes (batidas sonoras com o lápis na mesa) da primeira estrutura 

e a criança desenhará no papel. Se a criança falha na estrutura realiza-se uma nova 

demonstração. O examinador golpeia outra estrutura e a criança continuará desenhando. Após 

o ensaio correto poderá iniciar os testes. Teste: As estruturas simbolizadas serão representadas 

por meio de golpes e a criança irá reproduzi-las no papel (transcrição). Tentativas: Parar quando 

a criança falhar duas estruturas sucessivas. Erros: Não parar quando a criança falhar duas 

estruturas sucessivas; o examinador repetir mais de uma vez os golpes; a criança não diferenciar 

tempo curto de tempo longo. 

 

RESULTADOS 
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Entendemos por êxitos as reproduções e transcrições claramente estruturadas. Concedemos um 

ponto por um golpe ou desenho bem resolvido e totalizamos os pontos obtidos nos diversos 

aspectos da prova. Em todos os casos convém anotar: mão utilizada, sentido das circuferências, 

compreensão do simbolismo (com ou sem explicação), conduta da criança durante os testes 

(atenção, concentração, ansiedade, hiperatividade e etc.). 

 

LATERALIDADE 

 

LATERALIDADE DAS MÃOS 

A criança está na posição de pé, sem nenhum objeto ao alcance de sua mão. “Você irá 

demonstrar como realiza tal movimento...”. 

 

LATERALIDADE DOS OLHOS 

CARTÃO FURADO - cartão de 15 x 25 com um furo no centro de 0,5cm (de diâmetro). “Fixa 

bem neste cartão, tem um furo e eu olho por ele”. Demonstração: o cartão sustentado pelo braço 

estendido vai aproximando-se lentamente do rosto. “Faça você o mesmo”. 

TELESCÓPIO (tubo longo de cartão) – Você sabe para que serve um telescópio? ”Serve para 

visualizar um objeto (demonstração). Toma, olha você mesmo...” (indicar- lhe um objeto). 

  

LATERALIDADE DOS PÉS 

CHUTAR UMA BOLA - (bola de 6 cm de diâmetro) “Você irá segurar esta bola com uma das 

mãos, depois soltará a mesma e dará um chute, sem deixá-la tocar no chão”. Nº de tentativas: 

duas. 
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ANEXO C – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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RESUMO  

O desenvolvimento motor pode ser entendido como um processo contínuo de alteração no 

comportamento motor ao longo do ciclo da vida que está relacionado à idade cronológica, 

havendo na infância, especialmente no início do processo de escolarização, um amplo 

incremento nas habilidades motoras do indivíduo. O objetivo deste estudo foi investigar o 

desenvolvimento motor de crianças em idade pré-escolar. Foi realizado com 19 crianças, de 4 

e 5 anos de idade, de ambos os sexos, de uma escola municipal da cidade de São Luiz Gonzaga. 

Para a avaliação do desenvolvimento motor das crianças foi utilizada a Escala do 

Desenvolvimento Motor (EDM), desenvolvida por Francisco Rosa Neto. No geral, 95% dos 

pré-escolares apresentaram o desenvolvimento motor classificado como “normal” e 5% como 

“inferior; as áreas da motricidade com menor desempenho entre as crianças foi motricidade fina 

e equilíbrio; e a lateralidade não estava definida em 68,5% da amostra. Concluiu-se que, de 

forma geral, o desenvolvimento motor dos indivíduos encontrava-se em conformidade com a 

idade cronológica, no entanto é necessário que haja mais estudos na área de avaliação 

psicomotora de pré-escolares, inclusive com a análise das variáveis que interferem no processo 

de desenvolvimento motor infantil. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento motor. Pré-escolares. Avaliação motora. 
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ABSTRACT 

 

Motor development can be understood as a continuous process of change in motor behavior 

throughout the life cycle that is related to chronological age, and in childhood, especially at the 

beginning of the schooling process, it means a large increase in the motor skills of the 

individual. The aim of this study was to investigate the development of preschool children. It 

was carried out with 19 children, 4 and 5 years old, of both sexes from a municipal school in 

the city of São Luiz Gonzaga. To assess children's motor development, the Motor Development 

Scale (MDS), developed by Francisco Rosa Neto, was used. Overall, 95% of preschoolers had 

motor development classified as “normal” and 5% as “inferior; the areas of poorer motor skills 

among children were fine motor skills and balance; and laterality was not defined in 68.5% of 

the sample. It was concluded that, in general, the motor development of the individuals was in 

accordance with the chronological age, however, further studies in the area of psychomotor 

evaluation of preschoolers are necessary, including an analysis of the variables that interfere 

with the process of child motor development. 

 

Keywords: Motor development. Preschoolers. Motor assessment. 
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INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento motor pode ser entendido como um processo contínuo de alteração 

no comportamento motor ao longo do ciclo da vida que está relacionado à idade cronológica. 

É proporcionado pela interação entre os requisitos das tarefas, a biologia do indivíduo e a 

condições ambientais e, é dependente dos fatores sociais, intelectuais e emocionais 

(GALLAHUE; OZMUN, 2013). 

A infância, especialmente o início do processo de escolarização, possibilita um amplo 

incremento nas habilidades motoras do indivíduo. As crianças em idade pré-escolar (4 e 5 anos 

de idade) estão na fase dos movimentos fundamentais, ou seja, na qual há o surgimento de 

novas formas de movimento (correr, saltar, arremessar, chutar uma bola, equilibrar-se num pé 

só, escrever) e a combinação delas. Neste período observa-se um aperfeiçoamento das 

habilidades básicas e uma melhora na eficiência em combina-las com novas aprendizagens 

(PAIM, 2003). 

Sabe-se que existe uma estreita relação entre cognição e movimento, e diante disso 

ressalta-se a importância de se supervisionar e estimular cada vez mais o acervo motor das 

crianças que estão no processo de desenvolvimento, para que estas consigam desempenhar suas 

funções motoras e cognitivas, fundamentais tanto para a formação escolar quanto para a vida 

(NUCCI, 2007). 

Dentro desta concepção, destaca- se a importância da avaliação motora nas escolas, 

possibilitando o conhecimento das habilidades e limitações reais destas crianças de forma mais 

aprofundada (ROSA NETO et. al, 2010). Após a avalição, dependendo do estágio de 

desenvolvimento motor que a criança está, pode-se realizar um programa de intervenção 

organizada e planejada pela própria escola com o objetivo de ajustar, compensar ou mudar a 

evolução deste desenvolvimento (COSTA; SILVA, 2009). 

É de extrema importância direcionar maiores atenções ao desenvolvimento da 

motricidade na fase que antecede a vida escolar, pois ela está relacionada ao desenvolvimento 

da aprendizagem e ao bem-estar da criança em sentir-se capaz de realizar tarefas propostas pelo 

professor e em interagir com os colegas (BORGES, 2014). Diante o exposto, o objetivo deste 

estudo foi investigar o desenvolvimento motor de crianças em idade pré-escolar de uma Escola 

Municipal de São Luiz Gonzaga. 

 

MATERIAS E MÉTODOS 
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Caracteriza-se como um estudo de caráter transversal, aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI, 

campus de Santiago/RS, em conformidade com a Resolução N° 466/2012, número do 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 12212119.5.0000.5353. 

A pesquisa foi realizada com 19 crianças em idade pré-escolar, de ambos os sexos, 

matriculadas na pré-escola da Escola Municipal de Ensino Fundamental Coronel Manoel 

Mamede de Souza, no município de São Luiz Gonzaga, RS. Foi incluída na amostra a criança 

que: possuía 4 ou 5 anos de idade; estava matriculada e frequentando a Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Coronel Manoel Mamede de Souza; apresentou autorização dos pais ou 

responsável pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e apresentou interesse 

em colaborar com a pesquisa. O critério de exclusão do estudo foi: possuir alguma deficiência 

motora, mental, auditiva, visual e malformação congênita ou adquirida, que poderia vir a 

influenciar o desempenho da criança nos testes. A aplicação da pesquisa ocorreu durante o ano 

letivo de 2019 na própria instituição. A área e os horários para a execução do procedimento de 

coletas de dados foram estabelecidos juntamente à direção.  

Para a avaliação do desenvolvimento motor das crianças foi utilizada a Escala do 

Desenvolvimento Motor (EDM) (ROSA NETO, 2002). Esta escala compreende um conjunto 

de provas muitos diversificadas e dificuldade graduada, conduzindo a uma exploração 

minuciosa de diferentes setores do desenvolvimento.  A sua aplicação em um indivíduo permite 

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

consideração as normas estabelecidas pelo autor da escala. A EDM avalia as seguintes áreas do 

desenvolvimento motor: motricidade fina (óculo manual), motricidade global (coordenação), 

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

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

lateralidade (mãos, olhos e pés).  

 A escala é composta por testes que visam avaliar o desenvolvimento motor com base 

na idade cronológica. Para cada área da motricidade são apresentadas 10 tarefas motoras 

organizadas progressivamente em grau de complexidade, distribuídas entre 2 e 11 anos, com 

exceção dos testes de lateralidade. A realização dos testes para cada área da motricidade tem 

início pela idade cronológica da criança. Se o êxito for obtido se avança para os testes relativos 

as idades seguintes até que um erro seja detectado. Se a criança não obtiver êxito no primeiro 

teste, será recorrido às tarefas pertinentes as idades anteriores até que a criança obtenha sucesso.  

Este instrumento determina uma idade motora (IM) para cada área testada (IM1, IM2, 

IM3, IM4, IM5, IM6), a qual é um procedimento aritmético para pontuar e avaliar os resultados 
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dos testes e é expressa em meses.  Após é calculada a idade motora geral (IMG) e o quociente 

motor geral (QMG) da criança. Através da quantificação e categorização destes valores é 

possível classificar o desenvolvimento motor geral e/ ou cada área avaliada  em padrões: muito 

superior (130 ou mais), superior (120-129), normal alto (110 – 119), normal médio (90 – 109), 

normal baixo (80 – 89), inferior (70- 79) e muito inferior (69 ou menos). Além do QMG é 

possível obter um QM para cada área do desenvolvimento avaliada, exceto lateralidade, que 

pode ser apenas classificado em: lateralidade indefinida, lateralidade cruzada, sinistro completo 

e destro completo. Através da diferença entre a idade motora geral e a idade cronológica pode 

se obter a idade negativa ou positiva (geralmente expressa em meses), sendo o valor positivo 

quando a idade motora geral apresentar valores numéricos superiores à idade cronológica. A 

aplicação da EDM foi individual, sendo que o tempo de avaliação para cada criança foi de 30 

a 45 minutos. 

Os dados coletados foram tabulados no Microsoft Office Excel 2016 e expressos sob 

estatística descritiva. Para variáveis quantitativas utilizou-se média e desvio padrão (dados 

paramétricos); e mediana e intervalo interquartil (dados não paramétricos). Para variáveis 

qualitativas utilizou-se números absolutos e porcentual. 

 

RESULTADOS 

 

A pesquisa foi constituída por um grupo de 19 crianças, onde a maioria possuía 5 anos 

de idade (74%) e o restante 4 anos (26%), 58% eram meninos e 42% eram meninas. Em relação 

às características motoras dos pré-escolares, verificou-se que as médias da Idade Cronológica 

(IC) e da Idade Motora Geral (IMG) dos participantes foram de 62,15 (±4,62) meses e 57,26 

meses (±4,73), respectivamente. Analisando a relação entre IC e IMG das crianças, observou-

se que a IMG foi inferior a IC em 4,9 meses. 

Na classificação geral do nível de desenvolvimento motor dos pré-escolares obtida 

através do cálculo do Quociente Motor Geral (QMG) conforme a Escala do Desenvolvimento 

Motor (EDM), 95% das crianças apresentaram o desenvolvimento motor classificado como 

normal (normal médio e normal baixo). Apenas 5% da amostra apresentou classificação inferior 

e nenhuma criança teve o desenvolvimento motor classificado como muito superior, superior, 

normal alto ou muito inferior (Tabela 1). 
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Tabela 1 Classificação geral do nível de desenvolvimento motor dos pré-escolares em 

frequência e porcentagem, obtida através dos resultados da EDM (Escala do Desenvolvimento 

Motor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 2 apresenta o nível de desenvolvimento motor dos pré-escolares classificado 

de acordo com as áreas da motricidade. Observou-se que as áreas motoras, motricidade fina e 

equilíbrio, obtiveram classificação inferior e normal baixo respectivamente, sugerindo a 

presença de déficits da maioria das crianças na execução das provas das áreas em questão. As 

demais áreas classificaram-se como normal médio (QM entre 90 a 109). 

 

Tabela 2 Classificação do nível de desenvolvimento motor, por área motora, dos pré-escolares, 

obtida através das médias e medianas do QM da EDM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na avaliação da lateralidade, evidenciou-se que 31,5% dos pré-escolares possuem 

lateralidade definida, todos com preferência lateral direita (destro-completo). Os 68,5% 

restantes não possuem ainda sua lateralidade definida (Tabela 3). 

Classificação Frequência (n) Porcentagem (%) 

Muito superior 0 0 

Superior 0 0 

Normal alto 0 0 

Normal médio 10 53 

Normal baixo 8 42 

Inferior 1 5 

Muito inferior 0 0 

Total 19 100 

Área motora Quociente Motor (QM) Classificação dos resultados 

Motricidade fina 78 (73-85)* Inferior 

Motricidade global 101 (84-110)* Normal médio 

Equilíbrio 85 (77-100)* Normal baixo 

Esquema corporal 92,26 (±10,59)** Normal médio 

Organização espacial 90,78 (±25,43)** Normal médio 

Organização temporal 94,63 (±9,65)** Normal médio 

Fonte: Autora /EDM – Escala do Desenvolvimento Motor/ * Dados expressos em mediana e intervalo 

interquartil /** Dados expressos em média e desvio padrão (±). 

Fonte: Autora 
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Tabela 3 Classificação da lateralidade dos pré-escolares em frequência e porcentagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 

 

Os resultados do estudo, obtidos através da aplicação da Escala do Desenvolvimento 

Motor permitiram a confirmação da hipótese estruturada anteriormente, uma vez, que como o 

esperado, a maioria das crianças avaliadas apresentou o desenvolvimento motor classificado 

como normal (normal médio e normal baixo) e apenas uma apresentou um padrão inferior.  

Souza et.al (2015), ao avaliar o perfil motor de 50 escolares, de ambos os gêneros, de 

oito anos de idade de três escolas da rede pública estadual de São Bento do Sul – SC, através 

da EDM, observaram que a idade motora geral das crianças apresentou índice superior em 5 

meses em relação à idade cronológica, sendo que 76%  da amostra teve o desenvolvimento 

motor classificado como “normal médio”,  6% “normal baixo” e 4% “normal alto”. Estes 

achados vão de encontro aos resultados obtidos no presente estudo quanto a predominância de 

compatibilidade do nível de desenvolvimento motor com a idade cronológica entre crianças 

saudáveis, no entanto, difere do mesmo pela diferença negativa de 4,9 meses da Idade Motora 

Geral sob Idade Cronológica, a qual é justificada pela parcela de pré-escolares que tiveram seu 

desenvolvimento motor normal baixo e inferior. 

 De formal similar Fonseca, Beltrame e Tkac (2008), ao avaliar 34 crianças de seis e 

nove anos de idade da Educação Infantil e Fundamental da cidade de Curitiba – PR por meio 

da EDM, verificaram que 88% dos escolares apresentou um desenvolvimento motor dentro do 

padrão de normalidade, estando o restante em índices superior e muito superior do 

desenvolvimento. 

Em contrapartida, os autores Medina-Papst, & Marques (2010) encontraram diferença 

negativa significativa ao avaliar o desempenho motor de 30 crianças de 8 a 10 anos de idade 

com dificuldades de aprendizagem escolar. A idade cronológica e idade motora geral média 

Lateralidade Frequência (n) Porcentagem (%) 

Destro completo 6 31,5 

Sinistro completo 0 0 

Cruzada 6 31,5 

Indefinida 7 37 

Total 19 100 

Fonte: Autora 



53 
 

dos alunos, foi de 118,3 e 100,5 meses respectivamente, indicando um importante atraso no 

desenvolvimento motor de um número significativo de educandos com dificuldades na 

aprendizagem. A amostra que constituiu a presente pesquisa não possui diagnóstico e nem 

suspeita de dificuldades na aprendizagem, sendo assim não apresenta predominância de 

alterações negativas no desenvolvimento motor. 

Em relação às áreas motoras do desenvolvimento, Rosa Neto et.al. (2010) identificaram 

em um estudo realizado com 101 escolares, sem queixas de dificuldades na aprendizagem de 6 

a 10 anos, que todos as áreas avaliadas se encaixaram na classificação normal médio (QM entre 

90 a 109), exceto a organização espacial, que foi categorizada como normal baixo (QM entre 

80 a 89). Em relação a lateralidade, evidenciou-se que 97% dos escolares apresentou 

lateralidade definida com preferência lateral a direita, estando em conformidade com a 

literatura, que determina que esta é definhada por volta dos 6 anos de idade. Este último 

resultado corrobora com aquele encontrado nesta análise de pré-escolares com 4 e 5 anos de 

idade, o qual também evidenciou que a lateralidade é compatível com a idade cronológica, pois 

a maioria das crianças deste estudo não apresentou preferência lateral definida. A classificação 

individual dos componentes da motricidade diferiu da encontrada por Rosa Neto et.al., devido 

ao desempenho inferior para motricidade fina e normal médio para o equilíbrio. 

O baixo desempenho da maioria das crianças investigadas nos testes que visaram avaliar 

a motricidade fina, trata-se de um aspecto a ser analisado com maior precisão a fim de 

identificar as reais causas do resultado, as quais não são contempladas por meio dos 

instrumentos utilizados nesta pesquisa.  

A variedade e riqueza de atividades oferecidas na pré-escola, constituem um ambiente 

favorável para o desenvolvimento da coordenação motora fina, reduzindo o risco de fracasso 

no aprendizado de acordo com estudo de Coppede (2012). Entretanto, a gama de atividades 

voltadas a coordenação motora fina deveriam ser mais diversificadas, utilizando métodos 

criativos e lúdicos em sala de aula para estimular as inúmeras facetas do potencial da criança, 

associando o ato de brincar com atividades surpreendentes e desafiadoras, ao invés de seguir 

um padrão de ensino que se torna, muitas vezes, monótono. 

O desempenho dos pré-escolares nos testes de equilíbrio pode ter relação com a 

quantidade e qualidade de experiencias motoras vivenciadas.  Sá, Carvalho & Mazzitelli (2014)  

demostram isso através de uma pesquisa realizada com noventa escolares entre 8 e 12 anos, 

divididos em dois grupos, na qual observou que o grupo que realizava algum tipo de atividade 

física no contra período da escola apresentou um desempenho mais elevado nos testes de 

equilíbrio em comparação ao grupo que realizava somente as atividades propostas no horário 
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escolar.  Outro fator identificado é o fato de que os integrantes do segundo grupo gastavam o 

dobro de horas assistindo televisão quando comparados ao grupo mais ativo.  Ao estudar a 

estimulação infantil e o papel do professor nesta etapa do desenvolvimento, Cicorum (2018), 

relata a importância da utilização do corpo, pela criança, como via de comunicação com o 

mundo, colocando-a em situações variadas de exploração e experimentação para o resgate de 

sua memória motora, cognitiva, emocional e social. 

De acordo com o apresentando, pode-se apurar que cada criança participante do estudo 

vivencia experiências motoras diferentes e reage a elas de acordo com o contexto no qual está 

inserida (SILVEIRA, et.al,2013). É imprescindível destacar a importância da utilização de 

métodos de avaliação/diagnóstico das crianças durante a fase pré-escolar, a fim de identificar 

aspectos que necessitam de maior atenção para posteriormente aplicar estratégias especificas 

que levam em consideração a individualidade de cada indivíduo, proporcionando condições que 

irão contribuir para a melhoria continua da criança. 

  

6 CONCLUSÃO 

 

De modo geral, o desenvolvimento motor dos pré-escolares avaliados encontra-se em 

conformidade com a idade cronológica, no entanto, as áreas que apresentaram um menor 

desempenho entre as crianças foi motricidade fina e equilibro. O instrumento de avaliação 

(EDM) utilizado pode ser considerado válido para o rastreamento motor de pré-escolares, pois 

auxilia na detecção de alterações motoras por meio da realização tarefas especificas de acordo 

com a idade. 

Sugere-se que que haja maior produção no campo da pesquisa cientifica direcionada à 

avaliação psicomotora de pré-escolares, bem como a utilização de ferramentas que possibilitem 

a análise de outras variáveis que interferem no processo de desenvolvimento motor infantil, 

pois um conhecimento mais profundo da população estudada irá garantir uma atuação mais 

direcionada para prevenção e resolução de problemas. 
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