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RESUMO 

 

A coordenação motora é a capacidade de o cérebro equilibrar os movimentos do 

corpo, mais especificamente os músculos e as articulações. O objetivo deste estudo 

foi analisar a antropometria e a desempenho motor de crianças dos 7 aos 10 anos 

de idade. Foram avaliadas 43 crianças de ambos os sexos com idade entre os 7 e 

os 10 anos, escolhidas de forma randomizada de duas escolas do município de 

Feira Nova-PE,com realidades diferentes. As crianças foram divididas em 2 grupos: 

escola pública (EPU, n=22) e escola privada (EPR, n=21). Para a antropometria foi 

coletado e comparado a massa, estatuura e IMC. O Desempenho motor foi avaliado 

pela bateria de testes Körperkoordinationtest für Kinder, 1974 (KTK), que consta de 

4 tarefas: traves de equilíbrio, saltos monopedais, saltos laterais e transferências na 

plataforma. A escola pública que não tem aulas regulares de Educação Física, 4% 

dos alunos foram classificados em muito boa coordenação, 29% dos alunos 

classificados em boa coordenação, 67% dos alunos classificados em coordenação 

normal. Os alunos da escola privada e com aulas tiveram um desempenho melhor 

nos testes, 96% dos alunos da escola privada foram classificados em coordenação 

normal, e 4% em boa coordenação. Quando comparadas as duas escolas em 

relação as variáveis do KTK, o único item que apresentou resultado significativo na 

média mais ou menos desvio padrão foi o do Salto Monopedal (38,2 e 46,2). Esse 

resultado é correspondente um melhor resultado à escola privada e que disponibiliza 

aulas regulares de educação física. Podemos concluir que por apenas a tarefa de 

salto monopedal ter apresentado índices superiores na escola com aulas de 

Educação Física, não podemos considerar diferenças significativas entre as crianças 

das duas escolas. 

 

Palavras-chave: Coordenação motora. Antropometria. Exercício físico. 
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ABSTRACT 

 

Motor coordination is the ability of the brain to balance body movements, more 

specifically the muscles and joints. The aim of this study was to analyze the 

anthropometry and motor performance of children from 7 to 10 years of age. A total 

of 43 children of both sexes, aged 7 to 10 years old, were selected from two schools 

in the town of Feira Nova, Pernambuco, Brazil, with different realities. The children 

were divided into 2 groups: public school (n = 22 sts) and private school (n = 21). For 

anthropometry were collected and compared mass, stature and BMI. The motor 

performance was evaluated by the Körperkoordinationtest für Kinder test battery, 

1974 (KTK), which consists of 4 tasks: balance beams, single-legged jumps, side 

jumps and transfers on the platform. The school publishes that do not have regular 

classes of Physical Education, 4% of the students were classified in very good 

coordination, 29% of the students classified in good coordination, 67% of the 

students classified in normal coordination. The students in the private school and 

with classes had a better performance in the tests, 96% of the students of the private 

school were classified in normal coordination, and 4% in good coordination. When 

comparing the two schools in relation to KTK variables, the only item that presented 

significant resultst in the more or less average standard deviation was the single-

legged jump (38.2 and 46.2). This result corresponds a better result to the private 

school and that it offers regular classes of Physical Education. We conclude that 

because only the single-legged jump task presented higher indices at school with 

Physical Education classes, we can not consider significant differences between the 

children of the two schools. 

 

Keywords: Motor coordination. Anthropometry. Physical exercise. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O processo de crescimento, maturação e desenvolvimento humano interfere 

diretamente nas relações afetivas, sociais e motoras dos jovens; consequentemente 

é necessário adequar os estímulos ambientais em função desses fatores (MALINA et 

al, 2009). Esses processos afetam diretamente em transformações, que diferem em 

ritmos e intensidades, dependendo do período de vida em que o indivíduo se 

encontra, as quais são decorrentes de influências biológicas e ambientais, 

relacionadas às experiências vivenciadas por cada um (GUEDES; GUEDES, 

1997). 

Concomitantemente ao aumento da prevalência de obesidade, tem sido 

observado um aumento da inatividade física em todas as populações, atingindo, 

principalmente, a infância e adolescência (PELEGRINI A. et al., 2008). Isso vem 

ocorrendo por vários fatores e uma das causas parece ser o avanço da tecnologia, 

onde as crianças e jovens estão se distanciando cada dia mais das práticas 

corporais, e essa distância está sendo causada, na maioria das vezes, pelo uso 

indiscriminado de equipamentos eletrônicos, e também para evitar a violência 

urbana (GUERRA, 2012).  Por mais que existam equipamentos que simulem 

práticas corporais (WII, X-BOX, etc.), nem todas as crianças tem recursos 

financeiros para a aquisição dos mesmos. Por outro lado, as instituições de ensino 

têm aumentado cada vez mais a carga horária das disciplinas teóricas, e diminuído, 

consequentemente, o tempo destinado às práticas esportivo-motoras (GRECO; 

BENDA, 1998). 

Além disso, a mídia induz às crianças a compra de alimentos altamente 

calóricos e apetitosos.  A prevalência de excesso de peso em crianças tem crescido 

em ritmo alarmante nos países em desenvolvimento, inclusive no Brasil, o que é 

preocupante visto que crianças obesas possuem grande chance de tornarem-se 

adultos obesos (ROSSI et al., 2010). 

O repertório motor adquire grande importância durante a infância e 

adolescência, pois são nestas fases que são observadas grandes alterações 

fisiológicas e motoras (GRECO; BENDA, 1998). A coordenação torna-se 
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fundamental para o desempenho de habilidades básicas e pode ser aprimorada 

durante o processo de aprendizagem motora ao longo da vida (GRECO; BENDA, 

1998). Entretanto, a insuficiência de coordenação motora em crianças refere-se a 

uma instabilidade motora geral, a qual engloba defeitos na condução do movimento, 

provocada pela falta de práticas corporais e também a interação imperfeita das 

estruturas funcionais, sensoriais, nervosas e musculares, o que provoca 

consequentemente, alterações na qualidade dos movimentos e diminuição do 

desempenho motor dessas crianças (LOPES et al., 2003; MAIA; LOPES, 2002). 

Estudos pedagógicos e epidemiológicos da capacidade de coordenação 

corporal realizados por Lopes (2003) permitem aferir o grau de desenvolvimento 

coordenativo das crianças e jovens e, numa segunda fase, sugerir medidas de 

intervenção para corrigir as insuficiências detectadas (LOPES et al., 2003). 

Dentre os instrumentos utilizados para identificar os níveis de coordenação 

motora na infância e juventude, encontra-se o Teste de Coordenação Corporal para 

Crianças (Körperkoordinationtest für Kinder - KTK) desenvolvido por Kiphard e 

Schilling em 1974 (KIPHARD; SHILLING, 1974). O teste permite investigar e 

classificar o nível de coordenação motora de crianças e jovens dos 5 aos 14 anos 

de idade, identificando possíveis perturbações ou insuficiências de acordo com a 

faixa etária e o sexo.  Além disso, o KTK tem sido utilizado frequentemente devido à 

sua fácil aplicação, administração e manipulação dos equipamentos. 

Diante de estudos avaliando o desempenho motor de crianças, surgiu a idéia 

de aplicar o teste KTK em escolas com realidades diferentes: uma escola 

particular e localizada no centro da cidade de Feira Nova, onde há uma quadra 

poliesportiva e aulas regulares de Educação Física e outra escola municipal que fica 

localizada na periferia da cidade, onde não existe aulas de Educação Física. 

Crianças com acesso a quadra em aulas de educação física podem 

apresentar melhores níveis de desempenho motor, quando comparado a crianças 

que não possuem acesso regular a aulas de educação física na escola. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Avaliar o desempenho motor de crianças dos 7  aos 10  anos de  idade  de 

duas escolas com realidades diferentes no município de Feira Nova. 

 

2.2 Específicos 

 

Analisar crianças dos 7 aos 10 anos de idade de duas escolas com 

realidades diferentes no município de Feira Nova quanto a: 

Antropometria – massa, estatura e IMC 

Coordenação Motora Grossa (trave de equilíbrio, saltos monopedais, saltos 

laterais e transferência na plataforma). 
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3  METODOLOGIA 

 

3.1 Local do estudo 

 

O presente estudo foi realizado na cidade Feira Nova, que está localizada no 

agreste setentrional do estado de Pernambuco a aproximadamente 80 km da capital 

pernambucana, onde a população segundo o IBGE em 2010 era de 20. 571 

habitantes (IBGE, 2010). 

 

3.2 Aspectos Éticos 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa em Seres 

Humanos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco 

(CEPSH/CCS/UFPE, CAAE 04723412400005208). O Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) foi assinado pelos pais ou responsáveis, antes do início 

dos testes. No momento dos testes poderiam ocorrer riscos de acidentes com as 

crianças, entretanto foram minimizados. As crianças também poderiam sentir algum 

desconforto ou constrangimento, mas foram bem esclarecidas antes e durante o 

percorrer dos testes, e consequentemente foram tranquilizadas em relação a 

qualquer desconforto ou constrangimento. 

 

3.3 Amostra 

 

A amostra foi composta de crianças (n = 43) de ambos os sexos escolhidas 

de forma randomizada por conveniência, entre alunos das escolas Escola Municipal 

Severino David e Reino Infantil dentro da faixa-etária pré- estabelecida (7 aos 10 

anos de idade). As crianças foram avaliadas quanto à antropometria e ao 

desempenho neuromotor. Foram incluídas na amostra crianças devidamente 

matriculadas nas duas escolas do município de Feira Nova – PE e que os pais 

tenham assinado o TCLE, sendo 22 crianças matriculadas em uma escola pública 
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onde não havia aulas de Educação Física e 21 matriculadas em uma escola 

particular onde havia aulas de Educação Física escolar e que não tenha nenhuma 

limitação física ou mental. Foram excluídas da amostra aquelas crianças que não 

estão matriculas nas 2 escolas do município de Feira Nova – PE, crianças que os 

pais não assinaram o TCLE, e crianças que possuam qualquer limitação física ou 

mental que as impeçam  de participar dos testes. Esta pesquisa é um estudo 

de coorte de caráter quantitativo descritivo e comparativo, buscou coletar dados sem 

interferência na realidade das atividades do dia a dia das escolas participantes. 

No primeiro momento foi realizado um contato com as escolas apresentando 

a ideia do estudo, logo após, os pais dos alunos foram contatados e receberam os 

termos de consentimento e esclarecido (TCLE), entregues aos pais ou 

responsáveis, e os mesmos foram recolhidos uma semana antes dos testes, e 

posteriormente os alunos que receberam autorização dos responsáveis foram 

convidados a participar da pesquisa. A aplicação dos testes foi realizada no espaço 

físico mais apropriado e que esteve disponível nos dias de intervenção na escola. 

 

3.4 Antropometria 

 

3.4.1 Avaliação Antropométrica 

 

Foram efetuadas as seguintes medidas antropométricas: massa corporal e 

estatura, seguindo os critérios estabelecidos em estudo prévio (LUKASKI, 1987). 

Para avaliação da massa corporal foi utilizada uma balança de plataforma com 

capacidade máxima de 150 Kg e precisão de 100 g. O avaliado usava o mínimo de 

roupa possível e descalço era posicionado em pé, de costas para a escala de 

medida da balança, sobre a plataforma, em posição ereta (ortostática). Os pés 

deveriam estar afastados à largura dos quadris, o peso do corpo distribuído 

igualmente em ambos os pés, os braços lateralmente ao longo do corpo e o olhar 

em um ponto fixo à sua frente, de modo a evitar oscilações na escala de medida. 

Para avaliação da estatura foi utilizado um estadiômetro (marca Sunny) com escala 

de precisão de 0,1 cm. Foi medida a distância entre os dois planos que tangenciam 

o vértex (ponto mais alto da cabeça) e a planta dos pés com a cabeça orientada no 
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plano de Frankfurt. No momento de definição da medida, o avaliado deveria estar 

em apneia e com as superfícies posteriores dos calcanhares, da cintura pélvica, da 

cintura escapular e da região occipital em contato com a escala de medida. 

 

3.5 Coordenação Motora Grossa 

 

A Coordenação Motora Grossa foi avaliada através do KTK, que consta de 

quatro tarefas. (KIPHARD; SHILLING, 1974), são elas: 

1 – Trave de equilíbrio; 

2 – Saltos monopedais; 

3 – Saltos laterais; 

4 – Transferência de plataforma. 

 

3.5.1  Trave de Equilíbrio 

 

Objetivo: Estabilidade do equilíbrio em marcha à retaguarda sobre a trave. 

Material: São utilizadas três traves de três metros de comprimento e 3 cm de altura, 

com larguras de 6 cm, 4,5 cm e 3 cm. Na parte inferior são presos pequenos 

travessões de 15 x 1,5 x 5 cm, espaçados de 50 em 50 cm. Com isso, as traves 

alcançam uma altura total de 4,5 cm. Como superfície de apoio para saída, coloca-

se à frente da trave, uma plataforma medindo 25 x 25 x 5 cm. As três traves de 

equilíbrio são colocadas paralelamente. Execução: A tarefa consiste em caminhar à 

retaguarda sobre três traves de madeira com espessuras diferentes. São válidas três 

tentativas em cada trave. Durante o deslocamento (passos) não é permitido tocar o 

solo. Antes das tentativas válidas, o sujeito terá um pré-exercício para se adaptar à 

trave, no qual realiza um deslocamento à frente e outro à retaguarda. No exercício- 

ensaio, a criança deve equilibrar-se, andando para frente e para trás, em toda a 

extensão da trave (no caso de tocar o pé no chão, continuar no mesmo ponto), para 

que possa estimar melhor à distância a ser passada e familiarizar-se mais 

intensivamente com o processo de equilíbrio. Se a criança tocar o pé no chão (em 

qualquer tentativa válida), o mesmo deverá voltar à plataforma de início e fazer a 

passagem válida seguinte (são três tentativas válidas em cada trave). Dessa forma, 
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em cada trave, a criança fará um exercício-ensaio, ou seja, andará uma vez para 

frente e uma vez para trás; em seguida, para medição do rendimento, andará três 

vezes para trás. 

Realização da tarefa 1 - Trave de Equilíbrio 

Avaliação da Tarefa: Para cada trave, são contabilizadas três tentativas 

válidas, o que perfaz um total de nove tentativas. Conta-se a quantidade de apoios 

(passos) sobre a trave no deslocamento à retaguarda com a seguinte indicação: o 

aluno está parado sobre a trave, o primeiro pé de apoio não é tido como ponto de 

valorização. Só a partir do momento do segundo apoio é que se começa a contar os 

pontos. O avaliador deve contar em voz alta a quantidade de passos até que um pé 

toque o solo, ou seja, atingidos oito pontos. A máxima pontuação possível será de 

72 pontos. O resultado será igual ao somatório de apoios à retaguarda nas nove 

tentativas. 

 

3.5.2 Salto Monopedal 

 

Objetivo: Coordenação dos membros inferiores; energia dinâmica/força. 

Material: São usados 12 blocos de espuma, medindo 50 x 20 x 5 cm cada um. 

Execução: A tarefa consiste em saltar um ou mais blocos de espuma colocados uns 

sobre os outros, com uma das pernas. O avaliador demonstra a tarefa, saltando com 

uma das pernas por cima de um bloco de espuma colocado transversalmente na 

direção do salto, com uma distância de impulso de aproximadamente 1,5 m. A altura 

inicial a ser contada como passagem válida baseia-se no resultado do exercício-

ensaio e na idade do indivíduo. Com isso, devem ser alcançados mais ou menos os 

mesmos números de passagens a serem executadas pelos avaliados nas diferentes 

faixas etárias. Vale salientar que estão previstos dois exercícios-ensaio para cada 

perna (direita e esquerda). 

Realização da tarefa 2 – Salto monopedal 

Avaliação da tarefa: Para sujeitos a partir de 7 anos, os dois exercícios-

ensaio para a perna direita e esquerda são feitos com três blocos de espuma (altura 

= 15 cm). A criança que não conseguir passar começa com 10 cm de altura (dois 
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blocos); se for bem sucedida, inicia a avaliação na altura recomendada para a sua 

idade. Se na passagem válida da altura recomendada, a criança cometer três erros, 

a tentativa para essa altura é anulada. A criança reinicia a primeira passagem com 

um bloco a menos (-5 cm). Alturas recomendadas para o início do teste de acordo 

com a idade, em anos: 7 - 8 anos = 15 cm (três blocos de espuma) 9 - 10 anos = 25 

cm (cinco blocos de espuma). Para saltar os blocos de espuma, a criança precisará 

de uma distância de aproximadamente 1,5 m para impulsão, que também deverá ser 

passada em saltos na mesma perna. O avaliador deverá apertar visivelmente os 

blocos para baixo, ao iniciar a tarefa, a fim de demonstrar a criança que não há 

perigo caso o mesmo entre em choque com o material. Após ultrapassar o bloco, 

a criança precisa dar pelo menos mais dois saltos com a mesma perna, para que a 

tarefa possa ser aceita como realizada. Como erro, considera-se o toque no chão 

com a outra perna, o derrubar dos blocos, ou ainda, após ultrapassar o bloco de 

espuma, tocar os dois pés juntos no chão, por isso pede-se que depois de transpor 

os blocos de espuma sejam dados mais dois saltos. Caso o indivíduo erre nas duas 

tentativas válidas, em uma determinada altura, a continuidade somente será feita se 

nas duas passagens (alturas) anteriores houver um total de 5 pontos. Caso 

contrário, a tarefa é interrompida. Isso é válido tanto para uma perna como para 

a outra. 

 

3.5.3 Salto Lateral 

 

Objetivo: Velocidade em saltos alternados material: Uma plataforma de 

madeira (compensado) de 60 x 50 x 0,8 cm, com um sarrafo divisório de 60 x 4 x 2 

cm e um cronômetro. Execução: A tarefa consiste em saltitar de um lado a outro, 

com os dois pés ao mesmo tempo, o mais rápido possível, durante 15 segundos. O 

avaliador demonstra a tarefa, colocando-se ao lado do sarrafo divisório, saltitando 

por cima dele de um lado a outro, com os dois pés ao mesmo tempo. Deve ser 

evitada a passagem alternada dos pés (um depois do outro). Como exercício-

ensaio, estão previstos cinco salteamentos. No entanto, não é considerado erro 

enquanto os dois pés forem passados respectivamente sobre o sarrafo divisório, de 

um lado para o outro. No caso da criança tocar o sarrafo divisório, sair da plataforma 

ou parar durante um momento ou salteamentos, a tarefa não deve ser interrompida, 
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porém, o avaliador deve instruir imediatamente a criança: “Continue! Continue!”.  No 

entanto, se a criança não se comportar de acordo com a instrução dada, a tarefa é 

interrompida e reiniciada após nova instrução e demonstração. Caso haja 

interferência por meio de estímulos externos que desviem a atenção do executante, 

não será registrado como tentativa válida, dessa forma, será reiniciada a tarefa. Não 

devem ser permitidas duas passagens falhas. 

Realização da tarefa 3 – Salto lateral 

Avaliação da tarefa: Registram-se o número de salteamentos dados, em duas 

passagens de 15 segundos (saltitando para um lado, conta-se um ponto; voltando, 

conta-se outro, e assim sucessivamente). Como resultado final da tarefa teremos o 

somatório de salteamentos das duas passagens válidas. 

 

3.5.4 Transferência sobre Plataforma 

 

Objetivo: Lateralidade; estruturação espaço-temporal. Material: São usados 

para o teste, dois plataformas de 25 x 25 x 5 cm e um cronômetro. As plataformas 

são colocadas lado a lado com uma distância entre elas de cinco cm. Na direção 

para deslocar a plataforma, é necessário uma área livre de cinco a seis metros. 

Execução: A tarefa consiste em deslocar-se sobre as plataformas que estão 

colocadas no solo, em paralelo, uma ao lado da outra. O tempo de duração será de 

20 segundos, e a criança terá duas tentativas para a realização da tarefa. 

Primeiramente, o avaliador demonstra a tarefa da seguinte maneira: fica em pé 

sobre a plataforma da direita colocada a sua frente; pega a da esquerda com as 

duas mãos e a coloca ao seu lado direito, passando a pisar sobre ela, livrando 

sua esquerda, e assim sucessivamente.   A transferência lateral pode ser feita para 

a direita ou para a esquerda, de acordo com a preferência do indivíduo. O avaliador 

demonstra que na execução dessa tarefa trata-se, em princípio, da velocidade da 

transferência. Também deve avisar que colocar as plataformas muito perto ou 

muito afastadas pode trazer desvantagens no rendimento a ser mensurado. Caso 

ocorra interferência externa durante a execução que desviem a atenção do 

indivíduo, a tarefa deve ser interrompida, sem considerar o que estava sendo 

desenvolvido. No caso de haver apoio das mãos, toque de pés no chão, queda ou 
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quando a plataforma for pega apenas com uma das mãos, o avaliador deve 

instruir o aluno a continuar e, se necessário, fazer uma rápida correção verbal, sem 

interromper a tarefa. No entanto, se a criança não se comportar de acordo com a 

instrução dada, a tarefa é interrompida e repetida após nova instrução e 

demonstração. Não devem ser permitidos mais do que duas tentativas falhas. São 

executadas duas passagens de 20 segundos, devendo ser mantido um intervalo de 

pelo menos 10 segundos entre elas. O avaliador conta os pontos em voz alta e deve 

assumir uma posição em relação ao aluno (distância não maior que dois metros), 

movendo-se na mesma direção escolhida pelo avaliado. Com esse procedimento, 

assegura-se a transferência lateral das plataformas, evitando-se que seja colocada 

à frente. Após a demonstração do avaliador, segue-se o exercício-ensaio, no qual a 

criança deve transferir de três a cinco vezes a plataforma. 

 

Realização da tarefa 4 – Transferência sobre Plataforma 

Avaliação: Conta-se tanto o número de transferências das plataformas, 

quanto às do corpo, em um tempo de 20 segundos. Conta-se um ponto quando a 

plataforma livre for apoiada do outro lado; dois pontos quando o indivíduo passar 

com os dois pés para a plataforma livre, e assim sucessivamente. São somados os 

pontos das duas passagens válidas. Anotam-se os valores da primeira e segunda 

tentativas válidas, em seguida, somam-se estes valores na horizontal, obtendo-se o 

valor bruto da tarefa. 

 

3.6  Análise dos Dados  

 

A normalidade dos dados foi inferida pelo teste de Shapiro-wilk. Foram 

utilizados a média e o desvio padrão para descrição das variáveis, posteriormente 

sendo comparados os grupos de diferentes contextos escolares por meio do teste t 

pareado, adotando um nível de significância de 5%.(p<0,05) Para todas as análises 

foi utilizado o software SPSS versão 20.0. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 1- Diferenças no peso, estatura e índice de massa corporal em crianças 

da EPU (Severino David) e EPR (Reino Infantil) de Feira Nova – PE 

 Pública (n=22) Privada (n=21) p 

Peso - Kg 35,5 ± 7,5 32,9 ± 6,2 0,22 

Estatura - mt 1,37 ± 0,06 1,34 ± 0,06 0,09 

IMC 35,5 ± 7,5 32,9 ± 6,2 0,22 

n:número de alunos da escola; EPU: Escola Pública; EPR: Escola Privada 

Fonte: Silva, M.H.F.A. 2017. 

 

De acordo com as nossas avaliações, apresentadas na tabela 1, não houve 

significância nos dados, mesmo que encontradas leves diferenças nas variáveis 

antropométricas entre as duas escolas analisadas. 

O estudo de Pedersoli et al (2015), buscou avaliar o estado nutricional de 

escolares com idade entre 7 a 10 anos no município de Porto Velho em Rondônia. 

Tratou-se de uma pesquisa-ação de coorte transversal. As variáveis utilizadas foram 

peso e estatura e o diagnóstico nutricional foi estabelecido pelo Índice de Massa 

Corporal (IMC). Foram avaliadas 116 escolas de Ensino fundamental e médio, foram 

selecionadas aleatoriamente 43 escolas para a execução do Projeto Escolas 

Promotoras de Saúde e para este estudo foram selecionadas as escolas que tinham 

alunos com idade entre 7 a 10 anos, sendo uma filantrópica, 11 públicas e 20 

particulares, totalizando 32 escolas. A amostra foi composta por 2.897 crianças, 

onde concluiu-se que as crianças de escolas particulares apresentam maior 

prevalência de sobrepeso e obesidade, sendo que a prevalência de sobrepeso foi 

maior nas meninas e obesidade foi maior nos meninos. 

Em estudo realizado por Jesus e Simões (2011) no município de Mogi Guaçu, 

São Paulo, onde o objetivo foi verificar o estado nutricional, por meio da 

antropometria, e a adiposidade central de escolares da rede municipal de ensino de 

Mogi Guaçu, SP, segundo gênero e idade. Foi observado que as meninas 

desempenho melhor, enquanto os meninos tiver um desempenho menor, em relação 
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ao percentual de sobrepeso, e em contrapartida, os meninos apresentaram um 

desempenho melhor em relação ao percentual sobre obesidade, quando comparado 

com as meninas. 

Já o estudo de Miranda et al (2015) avaliou e comparou a prevalência de 

sobrepeso e obesidade em escolares da rede pública (EPU) e privada (EPR). Além 

disso, foi feita uma correlação entre o IMC e o percentual de gordura corporal em 

crianças de ambos os sexos, e foram avaliadas variáveis antropométricas (IMC e 

DOC) de meninos (n = 91) e meninas (n = 109) entre 8 e 10 anos de idade. Foi 

observada maior prevalência de sobrepeso em meninos e meninas da EPR em 

comparação com meninos e meninas da EPU. Assim, chegaram a conclusão que a 

análise do IMC demonstrou ser um índice para determinação eficiente de sobrepeso 

e obesidade em crianças. 

O estudo de Borges (2007) descreveu em seu estudo alguns fatores de risco 

para o aumento da obesidade, nesse estudo mostrou que 79,1% das crianças 

obesas passam de duas a três horas do dia assistindo TV, onde é incentivado o 

sedentarismo e o consumo de alimentos calóricos, mesmo sem fome, promovendo 

assim, um balanço energético positivo e como consequência desencadeando a 

elevação de peso. 

O estudo de Oliveira et al (2005) cujo o objetivo foi Avaliar o estado nutricional 

e a maturação sexual de adolescentes de 11 a 15,9 anos, de níveis 

socioeconômicos diferentes. Foi observado que alunos de uma escola publica 

tiveram 2,0% baixo peso, 6,6% sobrepeso e 9,2% eram obesos. Na escola privada, 

as respectivas freqüências foram 3,0%, 9,0% e 18,1%, sem diferença entre os 

sexos. Na escola privada, maior número de meninas apresentava 

sobrepeso/obesidade. E pode concluir que a obesidade foi o problema nutricional 

mais relevante entre os adolescentes. 

Dessa forma, crianças com baixos níveis de atividade física diária apresentam 

maior propensão ao sobrepeso e obesidade. 
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Tabela 2- Diferenças da coordenação motora (KTK) em crianças de EPU 

(Severino David) e EPR (Reino Infantil) de Feira Nova – PE. 

 Pública (n=22) Privada(n=21) p 

Trave de equilíbrio  39,8 ± 9,1 44,2 ± 8,8 0,11 

Salto monopedal 38,2 ± 11,2 46,2 ± 12,4* 0,03 

Salto lateral 43,9 ± 10,5 50,2 ± 13,2 0,09 

Transferência na plataforma 34,1 ± 6,2 37,0 ± 8,7 0,20 

Score Total 107,8 ± 9,6 112,7 ± 8,0 0,08 

n:número de alunos da escola; EPU: Escola Pública; EPR: Escola Privada; *: p<0,05. 

Fonte: Silva, M.H.F.A. 2017. 

 

Sobre as variáveis que foram analisadas no KTK, o único item que 

apresentou resultado significativo foi o do Salto Monopedal (38,2 e 46,2). Esse 

resultado é correspondente à escola privada e que disponibiliza aulas de educação 

física. 

O estudo de Sá et al (2014) buscou entender a influência da atividade física 

e/ou lúdica sobre o desenvolvimento motor (DM) de escolares, e se os hábitos de 

vida diária destes influenciam a aquisição das habilidades motoras. Foram avaliados 

90 escolares entre 8 e 12 anos de idade, e foram divididos em grupos ( A praticantes 

e  B não praticantes) de atividade física e/ou lúdica direcionada, respectivamente. A 

coordenação motora foi avaliada pelo teste de KTK e o equilíbrio pela escala de 

Equilíbrio Pediátrica. Os resultados indicaram que o grupo A obteve melhor 

desempenho em relação à coordenação e equilíbrio, representando o grupo de 

escolares praticantes, e permanecem menos tempo assistindo TV. Concluiu-se que 

os hábitos de vida de crianças de 8 a 12 anos, principalmente no que se refere a um 

estilo de vida ativo, observado pela prática de atividades física direcionada e/ou 

lúdica pode influenciar o desenvolvimento de habilidades motoras em crianças desta 

faixa etária. 
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O estudo de Moreira (2016), verificou a validade do KTK para uma amostra 

brasileira composta por 295 crianças, de 5 e 10 anos de idade, além de propor uma 

equação para o cálculo do seu quociente motor geral, levando em consideração a 

influência específica de cada uma das tarefas do teste para medir a competência 

motora, o que não é considerado em seu formato original. Verificou-se também a 

influência do sexo e da idade das crianças nas pontuações obtidas por elas nos 

itens testados. Os resultados demonstraram que as propriedades psicométricas e a 

estrutura fatorial do KTK foram bem ajustadas ao modelo, que se mostrou 

adequado, confirmando a competência motora como seu único fator, além de 

mostrar que as cargas fatoriais dos itens da bateria são diferentes. Por meio da 

abordagem da regressão dos mínimos quadrados para obtenção do escore fatorial, 

chegou-se à equação para o cálculo do novo quociente motor do KTK, que leva em 

consideração a influência que cada sub-teste tem no resultado final da bateria e 

permite a comparação dos resultados entre grupos distintos. Os resultados também 

sugerem que a idade interfere na pontuação das quatro tarefas do KTK e do novo 

quociente motor e que o sexo interfere nas tarefas Transferência sobre Plataformas 

e Saltos Monopedais, e também no novo quociente motor. Concluiu-se ainda que o 

KTK é um teste válido e confiável para medir a competência motora de crianças 

brasileiras, sensível ao sexo e à idade, de simples execução, com resultados 

objetivos, de baixo custo, aspectos que o qualificam como um bom instrumento a ser 

conduzido nas escolas brasileiras. 

Já o estudo de Carminato (2010) teve uma ideia parecida com a do presente 

estudo, pois buscou avaliar o desempenho motor de escolares de 7 a 10 anos de 

idade, de ambos os sexos, da rede municipal de Cianorte, no estado do Paraná, 

através da bateria de teste KTK. Foram avaliadas 931 crianças, 503 do sexo 

feminino e 428 do sexo masculino. A composição corporal foi estimada através das 

dobras cutâneas triciptal e subescapular. O desempenho motor das crianças foi 

avaliado através da bateria de teste KTK. Os resultados do estudo revelaram que 

70,2% dos escolares apresentaram níveis de desempenho motor abaixo da 

normalidade, independentemente da idade e do sexo. No entanto, as meninas 

apresentaram níveis de desempenho motor inferiores aos meninos. Quanto aos 

componentes do desempenho motor coordenado constatou-se que as meninas 

demonstraram mais dificuldades nos saltos lateral e monopedal do que os meninos, 
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que apresentaram níveis inferiores de equilíbrio. Pode-se concluir que os níveis de 

desempenho motor coordenado dos meninos são melhores do que os das meninas, 

porém, de uma forma geral, os resultados foram aquém dos esperados. A gordura 

corporal pode influenciar negativamente nos níveis de desempenho motor das 

crianças, enfatizando a necessidade das aulas de Educação Física Curricular na 

educação infantil para combater a obesidade e criar maiores oportunidades para a 

prática. 

O estudo de Almeida (2014) avaliou o desempenho motor através do KTK, 

porém avaliou o efeito do treino pliométrico sobre o desempenho neuromotor de 

crianças dos 7 aos 9 anos de idade. Foram avalidas 133 meninos com idades entre 

7 e 9 anos, escolhidas de forma randomizada. Os meninos foram divididos em 2 

grupos: controle (GC, n = 50) e treinado (GT, n = 84). O grupo treinado realizou 

treinamento físico durante 12 semanas, duas vezes por semana com variação de 

saltos. Após os treinos os resultados mostraram que o equilíbrio e os saltos laterais 

apresentaram diferenças em todas as idades, o salto monopedal melhorou entre os 

meninos de 8 e 9 anos e a transferência na plataforma apresentou diferenças 

apenas entre as crianças de 9 anos. Onde tiveram a conclusão que os meninos 

treinados tiveram melhores índices nos testes quando comparado com os meninos 

não treinados.  

Em relação a tabela 2, quando comparamos com dados do estudo de Almeida 

(2014), onde ele avaliou 133 alunos de 4 escolas da cidade de Vitória de Santo 

Antão sem aulas regulares de Educação Física, os resultados continuam 

semelhantes, pois para as médias das quatro tarefas do KTK são apresentados 

pelos seguintes números: 39, 38, 43, 34, para a escola de Feira Nova sem aulas 

regulares de Educação Física, e 35.6, 37.5, 38.8, 35.8 (equilíbrio, saltos 

monopedais, saltos laterais e transferência na plataforma, respectivamente)  para os 

133 alunos das quatro escolas. Ou seja, após ter passado 3 anos, e com alunos 

comparados de cidades distintas, observa-se ainda assim uma semelhança, com 

relação as quatro tarefas do teste KTK. 

Nobre et al (2016) estudou o efeitos de 12 semanas de treinamento 

pliométrico sobre a composição do corpo e antropometria em crianças com 

sobrepeso e obesidade, aptidão física relacionada à saúde e a desempenho motor 

de meninos com sobrepeso/obesidade de 7 a 9 anos de idade. O estudo mostrou 
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que houve uma melhora no desempenho motor após o treinamento. Portanto, os 

resultados do estudo de Nobre et al (2016), mostraram mais uma vez a importância 

dos exercícios físicos no desempenho motor de crianças. 

 

Tabela 3 - Classificação do Teste de Coordenação Corporal – KTK 

QM Classificação Desvio Padrão Porcentagem 

131 - 145 Muito boa Coordenação +3 99 – 100 

116 - 130 Boa Coordenação +2 85 – 98 

86 - 115 Coordenação normal +1 17 – 84 

71 - 85 Perturbação na coordenação -2 3 – 16 

56 - 70 Insuficiência na coordenação -3 0 – 2 

Fonte: Gorla et al, 2009 

 

Tivemos como resultados em relação a tabela 3, a escola publica que não 

tem aulas regulares de Educação Física, 4% dos alunos foram classificado em muito 

boa coordenação, 29% dos alunos classificados em boa coordenação, 67% dos 

alunos classificados em coordenação normal. Em comparação com a escola privada 

e com aulas de educação física regulares tiveram um desempenho melhor nos teste 

aplicados, onde 14% dos alunos da escola privada foram classificados em boa 

coordenação, 81% em coordenação normal, e 5% em perturbação na coordenação.  

 

 

 

 

 
 

Escola Pública 

4% Muito boa Coordenação 

29% Boa Coordenação 

67% Coordenação Normal 

Escola Privada 

14% Boa Coordenação 

81% Coordenação Normal 

5% Perturbação na Coordenação 
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5 CONCLUSÃO 
 

 De acordo com os resultados encontrados neste estudo, podemos concluir 

que não houve diferença significativa na antropometria e no IMC nem em 3 das 4 

tarefas que avaliam o desempenho motor. Assim, entendemos que mais estudos 

devem ser realizados para tentar entender se as aulas de EF não são 

suficientemente capazes de alterar os índices de IMC e desenvolver a coordenação 

motora nos praticantes regulares de educação física. 

 Por sua vez, quando foram comparadas as duas escolas estudadas em 

relação aos testes de desempenho motor, podemos observar que todos os 

resultados do KTK deram diferentes, mas apenas os resultados da tarefa salto 

monopedal deram um resultado significativo, onde houve uma diferença maior no 

grupo da escola particular e com aulas regulares de Educação Física. 
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ANEXO A– TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA RESPONSÁVEL LEGAL PELO MENOR DE 18 ANOS - Resolução 466/12) 

 

Nome da pesquisa Avaliação da antropometria, composição corporal, coordenação 

motora e da aptidão física de crianças dos 7 aos 10 anos de idade do Estado de 

Pernambuco. 

Pesquisador responsável: MARCELUS BRITO DE ALMEIDA- Universidade Federal 

de Pernambuco, Rua Azevedo Coutinho, 120 – Várzea – Recife/PE, CEP: 50.741-

110, Fone: Oi (81) 98863-7195, Res: (81) 3271-4368, E-mail: 

marcelus71@gmail.com. 

 

Local do estudo: Municipio de Feira Nova – PE que está localizada no agreste 

setentrional do estado de Pernambuco e possui como atividade primordial a 

produção de farinha de mandioca, sendo esta atividade a fonte de renda de uma 

parte da população, que segundo o IBGE em 2010 era de 20.571 habitantes. 

Solicitamos a sua autorização para convidar o (a) seu/sua filho para participar, 

como voluntário de um estudo a ser realizado pelo Centro Acadêmico de Vitória – 

UFPE, que tem como objetivo avaliar o nível de aptidão física, o desenvolvimento 

neuromotor (coordenação corporal e equilíbrio), o nível de atividade física diário, 

medidas de gordura corporal 

 Caso este Termo de Consentimento contenha informações que não lhe 

sejam compreensíveis, as dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe 

entrevistando e apenas ao final, quando todos os esclarecimentos forem dados, 

caso concorde que o (a) menor faça parte do estudo pedimos que rubrique as folhas 

e assine ao final deste documento, que está em duas vias, uma via lhe será 

entregue e a outra ficará com o pesquisador responsável.  

Caso não concorde, não haverá penalização nem para o (a) Sr.(a) nem para 

o/a voluntário/a que está sob sua responsabilidade, bem como será possível ao/a Sr. 

(a) retirar o consentimento a qualquer momento, também sem nenhuma penalidade.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Para avaliarmos o perfil de crescimento, aptidão física e a coordenação e 

equilíbrio corporal do seu filho, vamos precisar medir o peso corporal, altura, os 

mailto:marcelus71@gmail.com
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depósitos de gordura do corpo da criança. Como também realizaremos testes de 

velocidade, força. Resistência, agilidade, flexibilidade e um teste de coordenação 

e equilíbrio corporal. Essas avaliações serão realizadas na própria escola, com 

tempo máximo de 30 minutos. Poderão ocorrer riscos de acidentes, entretanto, 

estes serão minimizados. A criança também poderá sentir algum desconforto ou 

constrangimento no momento da pesquisa, mas todos os participantes terão suas 

dúvidas esclarecidas antes e durante o decorrer da pesquisa. 

Este estudo deve trazer benefícios para seu filho e as demais crianças por se 

tratar se um estudo para a melhoria dos padrões no desenvolvimento neuromotor 

e a melhora da força e velocidade em crianças nessa faixa etária. Além do mais, 

a aplicação deste método deve ser usada para a recuperação de crianças com 

baixos índices das capacidades físicas de coordenação, força e velocidade. 

A criança, ou responsável terá a liberdade de recusa em participar ou se retirar 

das avaliações e testes, antes, durante e depois da realização dos mesmos. A 

recusa ou desistência do consentimento não acarretará punição ou prejuízo de 

qualquer tipo para o voluntário, e o mesmo pode pedir o desligamento da 

pesquisa em qualquer momento, por meio de telefone, carta, e-mail, 

pessoalmente, por seus pais ou responsáveis, ou outro. O pesquisador 

responsável, garante o sigilo e a privacidade da identidade dos participantes e os 

dados serão mantidos sob inteira responsabilidade do pesquisador, por cinco 

anos,  

 

As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas 

apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos 

voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo 

sobre a participação do/a voluntário (a).  Os dados coletados nesta pesquisa 

(gravações, entrevistas, fotos, filmagens, etc.), ficarão armazenados em (pastas de 

arquivo e computador pessoal), sob a responsabilidade do pesquisador nos 

arquivos do próprio local de trabalho que é o Núcleo de Educação Física e 

Ciência do Esporte. 

O (a) senhor (a) não pagará nada e nem receberá nenhum pagamento para 

ele/ela participar desta pesquisa, pois deve ser de forma voluntária, mas fica 

também garantida a indenização em casos de danos, comprovadamente 

decorrentes da participação dele/a na pesquisa, conforme decisão judicial ou 

extrajudicial. Se houver necessidade, as despesas para a participação serão 

assumidas pelos pesquisadores (ressarcimento com transporte e alimentação).  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você 

poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 

UFPE no endereço: (Avenida da Engenharia s/n – Prédio do CCS - 1º Andar, sala 4 - 



29 
 

Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: 

cepccs@ufpe.br). 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador (a) 

 

CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PARA A PARTICIPAÇÃO DO/A 

VOLUNTÁRIO 

Eu,_____________________________________, CPF_________________, abaixo 

assinado, responsável por _______________________________, autorizo a sua 

participação no estudo ANÁLISE COMPARATIVA DO DESEMPENHO MOTOR EM 

CRIANÇAS DE 7 AOS 10 ANOS DE IDADE REGULAMENTE MATRICULADAS EM 

ESCOLAS COM REALIDADES DIFERENTES NO MUNICÍPIO FEIRA NOVA–PE. 

 

Como voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo (a) 

pesquisador (a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes da participação dele (a). Foi-me garantido 

que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 

qualquer penalidade (ou interrupção de seu acompanhamento/ 

assistência/tratamento) para mim ou para o (a) menor em questão.  

 

Local e data _________________________________________________________ 

Assinatura do (da) responsável: ________________________________________ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e 

aceite do  

Sujeito em participar. 02 testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 

mailto:cepccs@ufpe.br
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ANEXO B - FICHA DE COLETA DE DADOS KTK 

 

Nome:  _________________________________________ Sexo: ______________ 

Data nascimento: ___/___ /___    Data da Avaliação: ___/___ /___ 

 

TESTE KTK 

 

Tarefa Equilíbrio na trave      

 

Trave 1 2 3 Soma 

6,0 cm     

4,5 cm     

3,0 cm     

  Total   

  MQ1   

   

Tarefa Salto Monopedal 

 

 

Altura 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Soma 

Direita               

Esquerda               

      Total         

      MQ2         
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Tarefa Salto lateral 

 

Saltar 15 segundos 1 2 Soma 

    

 Total   

 MQ3   

 

Tarefa Transferência de plataforma 

 

Saltar 20 segundos 1 2 Soma 

    

 Total   

 MQ4   
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ANEXO C - FICHA DE COLETA DE DADOS ANTROPOMETRIA 

 

ANTROPOMETRIA 

 

Peso Kg: ______      

 

Estatura: ______  

 

IMC: ______     
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ANEXO D - APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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