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RESUMO 

 

A Ginástica Para Todos (GPT) ou Ginástica Geral é uma modalidade ginástica 
que é entendida como uma prática corporal estruturada no olhar pedagógico, 
que valoriza as experiências corporais dos indivíduos praticantes, que 
proporciona o diálogo e a socialização dos mesmos, reconhecendo suas 
individualidades dentro do coletivo. É nessa perspectiva que muitas pessoas 
vem aderindo sua prática afim de elevarem seus níveis de qualidade vida e de 
habilidades motoras, pois seus benefícios vão além dos elementos da saúde ou 
da beleza, ela proporciona a satisfação pessoal, a inclusão social, cultural e 
momentos de diversão e lazer. O presente estudo tem por objetivo elaborar, 
aplicar e avaliar um programa de ensino em Ginástica Para Todos relacionando-
o com a qualidade de vida e as habilidades motoras de crianças que vivem em 
unidades de acolhimento. Caracteriza-se como pesquisa qualitativa e 
quantitativa, com caráter exploratório e longitudinal. Para tanto, foram utilizados 
3 instrumentos, sendo 2 de avaliação e 1 de intervenção. Os instrumentos de 
avaliação consistiram no Teste de Qualidade de Vida (Escala de Avaliação de 
Qualidade de Vida – AUQEI) e a Escala de Desenvolvimento Motor – EDM, que 
foram aplicados num desenho de pré e pós teste intermediados por um programa 
de Ginástica Para Todos/Ginástica Geral. O tempo de 8 semanas de aula 
mostrou-se significativo tanto na comparação Grupo Controle (GC) e Grupo 
Experimental (GE), quanto na comparação pré e pós testes do GE, destacando-
se, no primeiro caso, a percepção da Qualidade de Vida primeiro nas dimensões 
Lazer (p=0,02), Autonomia (p=<.0001), e no segundo caso as dimensões Escola 
(p=0,001) e Família e si mesmo (p=0,002). Já nas variáveis das habilidades 
motoras na comparação entre grupos observou-se melhoria nos itens Idade 
Motora Geral (p=0,01), Equilíbrio (p=0,0003), Quociente Motricidade Global 
(p=0,01) e Quociente Equilíbrio (p=0,001) e na relação de efeito com o tempo 
constatou-se melhoria na Idade Motora Geral (p=<.0001), Motricidade Fina 
(p=<.0001), Esquema Corporal (p=0,01), Organização Espacial (p=0,05), 
Quociente Motor Geral (p=0,0005), Quociente Motricidade Fina (p=<.0001), 
Quociente Motricidade Global (p=0,04) e Quociente Esquema Corporal (p=0,05). 
A prática da GPG pode influenciar a percepção da qualidade de vida de seus 
praticantes ao modificar o grau de satisfação pessoal e social do indivíduo, que 
ela é uma estratégia pedagógica motivacional para fortalecer as experiências de 
sucesso dos alunos nas atividades motoras, na maestria das habilidades e na 
autonomia em aprender novas tarefas. 
 

Palavras chaves: Habilidade Motora; Qualidade de Vida; Unidades de 
acolhimento; Ginástica Para Todos; Ginastica Geral. 
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ABSTRACT 

 

Gymnastics for All (GPT) or General Gymnastics is an gymnastics mode which 

is understood as a physical practice structured in pedagogical way that enhances 

the body experiences of practicing individuals, providing dialogue and 

socialization, recognizing their individuality within the collective. It is in this 

perspective many people has been adhering to its practice in order to raise their 

levels of quality of life and motor skills, because its benefits go beyond health and 

beauty items, it provides personal fulfillment, social inclusion, cultural and 

moments fun and recreation. This study aims to develop, implement and evaluate 

a teaching program in Sport for All relating it to the quality of life and motor skills 

of children living in shelter. Relating to the quality of life and motor skills of children 

living in residential units. This study is characterized as qualitative and 

quantitative research with exploratory and longitudinal. It was used 3 instruments, 

which was involved evaluation of intervention. The assessment instruments 

consisted of the Quality of Life Test (Quality of Life Assessment Scale - AUQEI) 

and the Motor Development Scale - EDM, which were applied in pre design and 

post intermediated test for a gymnastics program for All / General Gymnastics. 

The time of 8 weeks of classes was significant compared to control group (CG) 

and experimental group (GE). In comparing pre and post the GE test presented 

differences in Quality of Life, Leisure (p = 0.02) Autonomy (p = <. 0001), school 

dimensions (p = 0.001) and Family (p = 0.002). In the variables of motor skills, 

comparison between groups showed improvement in items: Age Motor General 

(p = 0.01), Balance (p = 0.0003), Global Mobility Quotient (p = 0.01), Quotient 

balance ( p = 0.001) and effect relationship with the time it was noted 

improvement in General Motor age (p = <. 0001) Kinetics Fina (p = <. 0001), Body 

Scheme (p = 0.01), Spatial Organization (p = 0.05), General Motor Quotient (p = 

.0005), Thin Kinetics quotient (P = <. 0001), Global Mobility Ratio (p = 0.04) and 

Figure Body Quotient (p = 0.05 ). The practice of GPG can influence the 

perception of the quality of life of its practitioners to modify the degree of personal 

and social satisfaction of the individual, it is a motivational pedagogical strategy 

to strengthen the successful experiences of students in motor activities in the 

mastery of skills and autonomy in learning new tasks. 

 

Key words: Motor Skills; Quality of life; Shelter; Gymnastics for All; General 
Gymnastics. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Esta pesquisa surgiu do reconhecimento da importância da aplicação 

da ginástica na educação, da necessidade de se investigar esse tema 

relacionando-o ao desenvolvimento integral das crianças e também ao desafio 

de em unir ginástica e responsabilidade social, relacionando as melhorias 

motoras e as melhorias na qualidade de vida que essa prática pode favorecer.  

A qualidade de vida pode ser definida de muitas maneiras, dentre 

tantas resolveu-se pensá-la como algo além da ausência de doenças, 

reconhecendo o indivíduo e suas relações com o mundo e com ele mesmo, 

valorizando os diversos seguimentos da vida da pessoa. 

Shin e Johnson (1978) dizem que a qualidade de vida “consiste na 

possessão dos recursos necessários para a satisfação das necessidades e 

desejos individuais, participação em atividades que permitem o desenvolvimento 

pessoal, a auto realização e uma comparação satisfatória entre si mesmo e os 

outros.” O referido autor inclui ainda em sua definição a percepção do indivíduo 

de sua posição na vida, no contexto cultural e no sistema de valores em que ele 

vive e em relação a seus objetivos (como citado em Assumpção, Kuczynski, 

Sprovieri, Aranha, 2000, p. 120). 

É na busca da qualidade de vida que muitas pessoas encontram na 

ginástica melhorias que vão além dos elementos da saúde ou da beleza, buscam 

nessa prática a satisfação pessoal, a inclusão social e cultural e momentos de 

diversão e lazer. 

De acordo com Densiderio (2009, p. 63) a ginástica passou por 

grandes transformações ao longo da história e influenciou fortemente a ideia de 

corpo e estética corporal. Atualmente ela possui muitas ramificações podendo 

se dividir em ginástica de condicionamento; ginástica de competição; ginásticas 

fisioterápicas; ginástica de conscientização corporal; e a ginástica de 

demonstração, que tem como representante a Ginástica Para Todos (GPT) 

A GPT será aqui entendida como uma prática corporal estruturada 

no olhar pedagógico, que valoriza as experiências corporais dos indivíduos 
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praticantes, que proporciona o diálogo e a socialização dos mesmos, 

reconhecendo suas individualidades dentro do coletivo. 

No anseio em permitir o contato e o aprendizado de movimentos 

corporais de forma democrática e inclusiva foi que se pensou a intervenção com 

GPT em crianças que vivem em unidades de acolhimento devido a problemática 

de abuso sexual, e/ou exploração sexual, e/ou negligência familiar, uma vez que 

a ginástica pode ser um instrumento decisivo para a interpretação e 

“transformação da realidade social de jovens ginastas consideradas em situação 

de risco social” (Buarque, 2005). 

No Brasil, segundo dados do Componente de Vigilância Contínua do 

Ministério da Saúde [VIVA] (2009, 2010, p. 128), do total de 21.199 notificações 

de violências contra crianças de 0 a 9 anos, sendo 9.145 meninos e 12.054 

meninas. Quanto ao tipo de violência predominam os atendimentos decorrentes 

de negligência (35,6%), de violência sexual (35,6%) e de violência física (32,8%). 

No sexo masculino, destacaram-se a negligência (42,8 %) e a violência física 

(37,2%) como formas de violência com maior proporção. Entre as meninas, 

foram a violência sexual (45,5%) e a negligência (30,1%) que apresentaram 

maior ocorrência.  

Partindo dessa perspectiva urge refletir novas formas de intervenção 

afim de minimizar as sequelas que esse tipo de experiência pode gerar. A 

vivência de situações positivas permite que a criança desenvolva durante toda a 

sua vida a capacidade de estabelecer vínculos, desenvolver auto estima, tolerar 

frustrações e superar angustias. De acordo com Melo (2011, p. 13) “essa 

vivência positiva é que fará a mediação entre a criança e seu mundo interno e a 

realidade do seu mundo exterior, ajudando-a a introjetar e respeitar as regras e 

normas necessárias para a vida em sociedade.” 

De acordo com Al-Fayez, Ohaeri, Gado (2012, p. 54), é importante 

estudar o abuso de crianças, pois os efeitos tem grande alcance para problemas 

que podem persistir pela vida toda, como a depressão, a diminuição subjetiva da 

qualidade de vida, a diminuição da auto estima e a dificuldade de comunicação 

e socialização. 

Para Jud, Landolt, Tatalias, Lach & Lips (2013, p. 1367), é necessário 

construir um ambiente estável para a criança maltratada, estruturado na 
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diversificação de atividades e no apoio adicional para que elas possam enfrentar 

as dificuldades e diminuírem as chances de multiplicá-las na vida adulta.  

A criança e o seu processo de desenvolvimento tem sido um tema 

cada vez mais recorrente nas discussões dos diversos seguimentos 

profissionais. Desta forma torna-se pertinente nesse contexto acadêmico 

abordar a percepção da própria criança em relação às transformações que um 

programa de atividade física, ginástica geral, pode gerar em sua qualidade de 

vida, bem como identificar as transformações nas competências motoras, para 

que assim possamos ter uma visão mais realista das facilidades ou dificuldades 

com que esta se desenvolve. 

Sabe-se que participar na elaboração das propostas/ metas e realizar 

conjuntamente a pactuação de mestas tende a potencializar o engajamento na 

ação sugerida. No contexto da aprendizagem é válido participar de forma mais 

ativa e empenhada nas atividades. No caso da criança, essas ações podem 

conduzir a uma maior motivação que trará mais possibilidades de sucesso e 

aprendizagem (Mandich et al. 2003, como citado por Ruggio, 2008). 

Realizando o plano de intervenção com recurso a atividades motoras 

infantis estamos a trabalhar no sentido de promover uma maior competência por 

parte das crianças para a sua realização (Villwock & Valentini, 2007, p. 246). 

É nessa perspectiva que surge o presente estudo, onde uma 

atividade prazerosa pautada na descoberta das potencialidades individuais 

possa melhorar os indicadores de qualidade de vida e habilidades motoras de 

crianças que vivem em unidades de acolhimento. 

Dessa forma o presente estudo tem por objetivo geral Elaborar, 

aplicar e avaliar um programa de ensino em Ginástica Para Todos relacionando-

o com a qualidade de vida e as habilidades motoras de crianças que vivem em 

unidades de acolhimento. 

Como objetivo específico Propor a Ginástica Para Todos como uma 

abordagem pedagógica que considera a prática para além do movimento 

gímnico, com criatividade, integração, socialização e desempenho; Avaliar as 

modificações que um programa e Ginástica Para Todos podem gerar na 

qualidade de vida de crianças que vivem em unidades de acolhimento, e; Avaliar 
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as modificações que um programa e Ginástica Para Todos podem gerar nas 

habilidades motoras de crianças que vivem em unidades de acolhimento. 

Partindo desse contexto será apresentado o referencial teórico sobre 

a Ginástica Para Todos/Ginástica Geral, trazendo a princípio uma reconstituição 

da evolução histórica da ginástica até o desenvolvimento do conceito da GPT e 

seus componentes, relacionando-a posteriormente aos componentes das 

habilidades motoras e a concepção de qualidade de vida. Em sequência será 

apresentado a metodologia proposta, os resultados alcançados, a discussão e 

comparados a outros estudos, que vão compor a conclusão da pesquisa em 

questão. 
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1.REVISÃO DA LITERATURA  

1.1 GINÁSTICA PARA TODOS/GINASTICA GERAL 

 

1.1.1 História da Ginástica 

Ao longo da história da humanidade o conceito de ginástica vem sendo 

transformado. Esse processo de construção inicia-se ainda durante o período da 

pré história, através das necessidades humanas ligadas a sobrevivência. De 

acordo com Langlade & Langlade (1982, p. 17) “As atividades físicas são 

manifestações que acompanham o homem desde sua aparição sobre a Terra”. 

O conceito de ginástica origina-se de diferentes influências e assume 

diversas funções através dos tempos (desde 3.000 anos a. C até os dias de 

hoje). Transforma-se ao se deparar com as diversidades culturais, ganhando 

diferentes significados e objetivos, de acordo com a comunidade e sua época. 

(Langlade & Langlade, 1982; Toledo, 1999) 

Observa-se que na antiguidade a ginástica aparece como sinônimo de 

atividade física, contendo objetivos técnicos e morais. É desse período o primeiro 

conceito que se tem registro. A concepção grega desta prática estava vinculada 

ao processo de harmonização da forma física, em conjunto com o 

desenvolvimento do espírito, esses elementos compunham a sabedoria, que não 

se diferenciava de ciência e que se originava da cultura da música e da ginástica. 

Com a chegada do período medieval pouco foi feito para a manutenção dessa 

prática, restringindo-se a predominância da prática da cavalaria por servos e 

senhores com caráter guerreiro e de entretenimento. As manifestações que se 

assemelhavam à ginástica eram as “artísticas informais”, como as danças e as 

técnicas circenses através dos acróbatas populares (Toledo, 1999). 

Somente no período renascentista que a ginástica se fortalece e se 

estrutura novamente, dessa vez num novo contexto e período, com valores e 

objetivos morais e culturais diferentes.  

Desde o fim do século XVIII e mais efetivamente no início do século XIX, 

houve uma preocupação em definir a função da Ginástica e sua sistematização. 

Nesse mesmo período surgem as primeiras estruturações de aulas de Ginástica 
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por toda a Europa, e cada uma delas se caracteriza segundo o método proposto 

pela “Escola de Ginástica” a que está inserida. As Escolas que mais se 

destacaram foram: a Sueca, a Francesa, a Dinamarquesa, a Inglesa e a Alemã. 

Estas técnicas criadas na Europa e disseminadas em vários lugares no 

mundo representam um marco na expansão da ginástica. Elas surgem 

praticamente no mesmo período, vindas da mesma região e, por isso, com várias 

semelhanças, sendo possível destacar: a busca pela regeneração da raça, pela 

promoção da saúde, desenvolvimento da força, coragem e da moral. 

Portanto, em cada época histórica, a ginástica acompanha as mudanças 

sociais, políticas, econômicas e filosóficas. Isso acontece porque ela é fruto de 

uma sociedade viva, que através dos seus encontros e desencontros vão 

dialogando e ganhando novas expressões. 

Da mesma forma como estes métodos gímnicos foram marcantes na 

história da Ginástica e do mundo, o mesmo aconteceu no caso do Brasil. 

Segundo Soares (1994, p.69) “a educação física no Brasil se confunde 

em muitos momentos de sua história com as instituições médicas e militares”. 

Alguns momentos higienistas e militares foram determinantes para o caminho da 

Educação Física, mas de uma maneira que delimitasse a área de conhecimento. 

Com o movimento dessas instituições no Brasil o higienismo contribuiu para uma 

nova ordem econômica, política e social no qual destacava a idealização de um 

novo homem na sociedade. “O enquadramento disciplinar do corpo dos 

indivíduos passava a ser visto pelos médicos higienistas como um fator capital 

na transformação social” (Soares, 1994, p. 76). 

No Brasil, a implantação do método ginástico foi encarado como um 

“santo remédio” para todos os “males” da sociedade (Toledo & Silva, 2013), e 

assumiu importante função na sociedade industrial, tais como, corrigir vícios 

posturais, aperfeiçoar a raça, construir trabalhadores fortes, moralizados, 

obedientes, era ainda muito utilizado pela medicina. As escolas de ginásticas 

que fizeram referenciam no Brasil foram à escola alemã, escola sueca e a escola 

francesa. 

A escola alemã tinha como prioridade a defesa da pátria, tinha a 

preocupação com homens e mulheres saudáveis. A ginástica alemã foi 

introduzida nas academias e nas escolas militares, como resultado da sua rápida 
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evolução surgida devido à imigração alemã. A escola sueca tinha como objetivo 

extrair os vícios da sociedade principalmente o alcoolismo, tinha a finalidade de 

desenvolver indivíduos fortes, saudáveis e livres de vícios. Ruy Barbosa foi um 

grande defensor da ginástica sueca. Já a escola francesa era voltada para o 

desenvolvimento social, formação do homem completo e universal. 

A partir de 1850, a ginástica integra os currículos de todas as escolas 

primárias e torna-se obrigatória para as escolas normais. “No Brasil a ginástica 

francesa foi oficialmente implantada em 12 de abril de 1921, através do decreto 

n.14.784. Sua chegada, porém, deu-se no ano de 1907” (Soares, 1994, p. 67). 

Conforme Tubino (1997, p.19) Ruy Barbosa foi de grande importância 

para a história da Educação Física e esportes no Brasil com seus 

pronunciamentos, que em 1882, expõe suas ideias e seus esforços de incorporar 

a Educação Física nos currículos escolares brasileiros. A sua prática estava 

voltada para o desenvolvimento físico, para formação e preparação militar, a 

partir do método da ginástica tradicional, enfatizando a fase higienista da 

Educação Física. 

Importante ressaltar que com relação aos conteúdos e metodologias, os 

Métodos europeus de Ginástica, alemão e sueco, foram aplicados sem nenhuma 

adaptação ao nosso espaço e estrutura escolar, à formação dos professores, ao 

nosso clima, à nossa realidade. Foram trazidos e implantados em suas formas 

originais (Toledo, 1999). 

Entre os períodos de 1890 e 1947 encontramos um debate em torno do 

desenvolvimento da ginástica escolar nocenário brasileiro. A maior motivação do 

grupo de apoiadores era que por meio dessa prática ocorresse uma educação 

integral do ser humano. Primeira a ginástica sueca e depois a francesa são 

adotadas como método para o Centro de Educação Física do Exército. Este foi 

um marco na trajetória da Ginástica e na sua adequação ensino escolar. 

Um fator que merece menção é o de que as propostas das ginásticas 

estendiam-se a ambos os sexos, apesar de que alguns a considerassem uma 

prática imoral para as meninas. Entretanto, os médicos a estimulavam por 

considerarem-na importante no fortalecimento pélvico, portanto uma preparação 

para a mulher que tinha como função principalmente ser mãe (Toledo & Silva, 
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2013). A ginástica destinada à mulher deveria, então, acentuar as suas formas 

femininas (Soares, 1994). 

Destaca-se entretanto que independentemente das particularidades de 

cada método, todos objetivavam basicamente a formação de um novo “corpo 

brasileiro”, forte e homogêneo, nas características físicas, higiênicas e morais 

(Soares, 1994). 

A Era Vargas trouxe a valorização do esporte e a valorização do método 

francês dentro da escola. Foi um período de certo reconhecimento do poder das 

práticas corporais enquanto meio para a mobilização de massas e promoção da 

saúde.  

O acontecimento marcante após esse período foi a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), número 4.024 (em vigor a partir de 20 de 

dezembro de 1961). Nela a Educação Física é colocada como disciplina 

obrigatória no currículo escolar, nos cursos primário e secundário, até os 18 

anos, não sendo mais vista como atividade sistematizada, ou ainda como 

Método de Ginástica. 

Enquanto disciplina, seus objetivos e conteúdos foram alterados no final 

deste período, como aponta a Portaria nº 148, do MEC, de 27 de abril de 1967, 

que a conceituou como “um conjunto de ginástica, jogos, desportos, danças e 

recreação”, tendo como objetivo:  

(...) promover o desenvolvimento harmonioso do corpo e do espírito e, 
de modo especial, fortalecer a vontade, formar e disciplinar hábitos 
sadios, adquirir habilidades, equilibrar e conservar a saúde e incentivar 
o espírito de equipe de modo que seja alcançado o máximo de 
resistência orgânica e eficiência individual. (BRASIL, 1967, citado por 
Da Costa, 2006) 

 

Nesse período deu-se início ao grande processo de modelo esportivista, 

sendo principalmente abordadas por professores questões de alto rendimento, 

competições. De acordo com Coletiva de Autores (1992, p.54) essa influência do 

esporte no sistema escolar é de tal magnitude que temos, então, não o esporte 

da escola, mais sim, o esporte na escola. As aulas ficam pautadas nas técnicas 

e limites físicos que cada modalidade esportiva exigia para que os alunos 

pudessem realizá-la. 
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Assim como a Ginástica, que em alguns momentos da história, foi 

confundida com a Educação Física, no final deste período, ocorre o mesmo com 

relação aos Esportes. Principalmente por influência desta tendência pedagógica, 

os esportes tomam conta das aulas. Muitas vezes esta nova visão ficava explícita 

na fala de autoridades da época, apresentada em revistas, livros, além das 

portarias do Ministério da Educação e Cultura - MEC (146/1956 e 148/1967). (Da 

Costa, 2006) 

Entretanto, após a Segunda Guerra Mundial surgiram vários 

questionamentos sobre a Educação Física principalmente escolar, e na busca 

de romper com os moldes tradicionais, surgem várias abordagens, algumas com 

enfoque mais Psicológico (Psicomotricidade, Desenvolvimentista, Construtivista 

e Jogos Cooperativos), outras com enfoque mais sociológico e político (Crítico 

Superadora, Cultural, Sistêmica, e baseada nos PCNs), e também Biológico, 

como a da Saúde Renovada (Darido, 2003, p. 4). 

 

1.1.2 Ginástica Para Todos: conceitos e reflexões sobre sua prática 

A Ginástica Para Todos (GPT) é, certamente uma das expressões mais 

instigantes da contemporaneidade, e além do número cada vez maior de 

adeptos, ela vem se destacando no ambiente acadêmico, onde a quantidade de 

pesquisas se multiplicam, investigando principalmente sua funcionalidade dentro 

do processo educativo e escolar. 

A Federação Internacional de Ginástica (FIG) a denomina de Ginástica 

Para Todos (GPT), contudo sua popularização ocorreu no Brasil como Ginástica 

Geral (GG). Importante ressaltar que não é objeto desta dissertação discutir 

nomenclaturas, portanto, ambos os termos serão usados como sinônimos e 

equivalentes. 

São várias as áreas de manifestações ginásticas, que podem-se 

classificar, de acordo com Souza (1997), em tipos:  

Ginásticas de condicionamento físico: englobam todas as modalidades 
que tem por objetivo a aquisição ou a manutenção da condição física 
do indivíduo normal e ou atleta. Ginásticas de Competição: reúnem 
todas as modalidades competitivas. Ginásticas Fisioterápicas: 
responsáveis pela utilização do exercício físico na prevenção ou 
tratamento de doenças. Ginásticas de Conscientização Corporal: 
reúnem as Novas propostas de abordagem do corpo, também 
conhecidas por técnicas alternativas ou ginásticas suaves, e que foram 
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introduzidas no Brasil a partir da década de 70, tendo como pioneira a 
anti-ginástica. (...). Ginástica de demonstração: é representante deste 
grupo a Ginástica Geral. 

 

Para uma melhor explicação do universo da ginástica no mundo é preciso 

analisar sua organização em nível global. A FIG é a organização mais antiga e 

com maior abrangência internacional na área da Ginástica. Está subordinada ao 

Comitê Olímpico Internacional (COI), sendo responsável pelas modalidades 

gímnicas que são competidas nos Jogos Olímpicos. É, portanto, a Federação 

com maior poder e influência na Ginástica (Souza, 1997). Atualmente 

compreende sete disciplinas/modalidades: Ginástica Artística Masculina, 

Ginástica Artística Feminina; Ginástica Rítmica; Ginástica de Trampolim; 

Ginástica Aeróbica, Ginástica Acrobática e GPT. 

Esta última, trata-se de uma modalidade gímnica voltada para o lazer, que 

tem como característica apresentações coletivas, sem restrição de idade, 

gênero, capacidade física, habilidade técnica ou tática. Busca promover a saúde, 

a integridade social, bem como o bem estar físico e mental. Não tem caráter 

competitivo e sim de demonstração. (Santos, 2001; Paoliallo, 2008; Densiderio, 

2009; Gaio, et al., 2010; Toledo & Silva, 2013) 

Portanto, a FIG se destaca como uma das primeiras federações a conter 

em seu quadro esportes competitivos e esporte de recreação. Isso é algo que a 

entidade faz questão de destacar em ações como a criação de um comitê 

específico dentro de sua estrutura. De acordo com a FIG (2006), a GPT é a parte 

da Ginástica que está orientada para o lazer, na qual pessoas de todas as idades 

participam, principalmente pelo prazer que sua prática proporciona. Ou seja, é 

uma ginástica que se baseia nos movimentos gímnicos, porém a competição não 

é o objetivo final e primordial de sua prática, o que a torna uma modalidade 

acessível e possível para todos os praticantes.  

Conforme a Coletânea do I Encontro de Ginástica Geral (1997), a 

modalidade “baseia-se em fundamentos das diferentes modalidades ginásticas, 

da dança, do folclore, artes cênicas, técnicas circenses, em relação aos seus 

aspectos técnicos e metodológicos, de acordo com as suas finalidades”. 

Esta área do movimento humano além de ser um dos conteúdos 

curriculares vem ampliando seus horizontes e expandindo sua popularidade pela 
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prática das atividades nas escolas, clubes e academias, pois é notável a 

contribuição que pode trazer para a vida do ser humano em diversos aspectos.  

Conforme Torres & Correa (2011) “a prática da ginástica é essencial para o 

indivíduo, pois contribui para o desenvolvimento integral do mesmo 

considerando os aspectos físico, cognitivo, social e psicológico do ser humano.”  

De acordo com Ayoub (2003) aprender GG significa estudar, conhecer, 

compreender, confrontar, vivenciar, apreender as inúmeras interpretações da 

Ginástica para, com base nesse conhecimento, buscar novos sentidos e 

significados e criar novas possibilidades de expressão gímnica. 

A prática da GG pode proporcionar, além do divertimento e satisfação 

provocada pela própria atividade, motivação no processo da continuidade da 

prática, no desenvolvimento da criatividade, da ludicidade e da participação, a 

apreensão pelos alunos das inúmeras interpretações da ginástica, e a busca de 

novos significados e possibilidades de expressão gímnica (Ayoub, 2003; 

Densiderio, 2009). 

A GG, de acordo com o Comité Gymnastique Générale (FIG, 2003) 

compreende as seguintes atividades: 

- Ginástica e Dança: Dança teatro, Dança Moderna, Dança Aeróbica; 

Ballet, Folclore, Ginástica artística, Jazz, Ginástica rítmica, Ginástica Aeróbica, 

Rock’n Roll, Ginástica de condicionamento físico; 

- Exercício com aparelhos: Ginástica com aparelhos de grande porte 

(cavalo, paralelas, etc.), Ginástica com aparelhos manuais (bolas, fitas, arcos, 

etc.), Ginástica com aparelhos não convencionais (caixas, galões de água, 

bambus, espaguete de piscina, garrafas peti, lenços, dentre outros), Tumbling, 

Trampolim, Rodas, Acrobacias; 

- Jogos: Pequenos Jogos, Jogos de Condicionamento Físico, Jogos 

Cooperativos, Jogos competitivos, Jogos de Oposição, Jogos Esportivos, Jogos 

de Reação. 

- Influências culturais: manifestações folclóricas, brincadeiras e 

brinquedos populares, costumes, lendas. 

 

De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica (2006): 
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“A Ginástica para Todos é uma modalidade bastante abrangente. Está 
fundamentada nas atividades ginásticas, ou seja, as ações gímnicas 
devem estar presentes, porém, integrando vários tipos de 
manifestações e elementos da cultura corporal, tais como danças, 
expressões folclóricas, jogos, dentre outras, expressos através de 
atividades livres e criativas. Tem por objetivo promover o lazer 
saudável, proporcionando bem estar aos praticantes, favorecendo a 
performance coletiva, mas respeitando as individualidades. (CBG, 
2006)” 

 

Portanto, além dos benefícios físicos a prática da GPT estimula a 

criatividade, autonomia, interação com os participantes do processo. Os 

princípios que norteiam a Ginástica Geral privilegiam o estímulo à criatividade, 

ao bem-estar, à união entre as pessoas e o prazer pela sua prática (Souza, 1997; 

Densiderio, 2009; Toledo & Silva, 2013). 

Ela reúne uma grande quantidade de pessoas que por diferentes motivos 

optaram por praticar uma atividade física não seletiva e que não exija um alto 

nível de performance, ou ainda, aqueles ex atletas que buscam uma forma 

menos intensa e mais tranquila de praticar a Ginástica (Souza, 1997). 

A riqueza está exatamente no princípio de privilegiar todas as formas de 

trabalho, estilos, tendências, influenciados por uma variedade de tradições, 

simbolismos e valores desde a cultura agrega. Observar a diversidade de 

diversos ângulos, avaliar e reavaliar o processo do movimento a cada nova 

experiência. Isso porque não existe qualquer tipo de limitação para a sua prática, 

seja quanto às possibilidades de execução, sexo ou idade, ou ainda quanto à 

utilização de elementos materiais, musicais e coreográficos, havendo a 

preocupação de apresentar, neste contexto, aspectos da cultura nacional, 

sempre sem fins competitivos. Existe apenas o momento inicial do despertar o 

interesse pela prática, que levará a caminhos inesperados, porém de grande 

riqueza cultural. Conforme Marcassa (2004) 

 

A Ginástica Geral, que se apresenta como uma leitura contemporânea 
da Ginástica, abarca o conjunto das várias modalidades ginásticas, 
bem como elementos da dança, do circo, da capoeira, dos jogos, das 
lutas, enfim, das diversas manifestações da cultura corporal que, 
todavia, ao serem apropriadas e interpretadas pelos movimentos 
ginásticos, são transformadas e incorporadas à linguagem gímnica. 
Queremos dizer com isso que o eixo fundamental da Ginástica Geral 
continua sendo a Ginástica, a qual, embora possa dialogar e interagir 
com outras práticas e outros elementos da cultura corporal, contém 
uma narrativa própria, constituída pelos signos e caracteres (conteúdo, 
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forma, história, objetivos e orientação metodológica) que configuram e 
materializam a seu tipo de linguagem. (Marcassa, 2004) 

 

A Ginástica Geral é um fenômeno educacional que proporciona o 

crescimento humano e social, respeita a individualidade e deve ser praticada 

com um espírito alegre e despreocupado, onde a pessoa deve estar consciente 

do valor do esporte e sentir-se como uma parte do seu contexto (FIG, 2003; 

Ayoub, 2003). 

As coreografias de GG podem ter muitas similaridades com as 

coreografias de dança, porém existe pontos que são bastante específicos. Em 

relação à isso Santos (2001) aponta que a Ginástica Geral considera a 

coreografia como sendo a composição de uma apresentação da modalidade, 

valendo-se fundamentalmente de elementos corporais, predominantemente os 

ginásticos, interligados entre si, de forma lógica e harmoniosa, com início, meio 

e fim, podendo utilizar ou não grandes e/ou pequenos aparelhos. 

A composição coreográfica faz parte do trabalho com a GG e sua 

importância está na valorização dos esforços individuais e coletivos. Toledo & 

Silva (2013, p.110) dizem que a coreografia proporciona a “autossuperação do 

medo, da timidez, dificuldade de relacionamento” e a inclusão dos grupos 

especiais (deficientes, idosos, obesos, etc.). “Contudo, seus benefícios não 

estão situados na objetivação pura e simples de um produto final, mas sim, em 

todo o processo de criação do mesmo” (Toledo & Silva, 2013, p. 110). 

A habilidade de criar e de adaptar formas de trabalho às características 

do grupo, onde cada elemento (tema, material, aparelhos, vestimenta, música 

dentre outros) é muito importante para o todo, e a experiência e conhecimento 

teórico prático do professor são essenciais, pois assim ele poderá propor novas 

formas de expressão, com e sem aparelhos, executando movimentos ginásticos 

ao nível dos integrantes do grupo.  
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1.2 GINÁSTICA PARA TODOS E QUALIDADE DE VIDA 

 

Atualmente, Qualidade de Vida (QV) é recorrente em várias pesquisas e 

significativamente importante para a sociedade em geral, na medicina, na 

psicologia, na perspectiva social, econômica e nas políticas públicas, 

principalmente quando se fala em bem-estar e promoção da saúde.  

Na visão da medicina, a questão é oferecer uma melhor condição de vida 

para o indivíduo (Minayo, Hartz, & Buss, 2000), já que alguns tratamentos 

causam efeitos colaterais e tendem a reduzir a QV do paciente. A busca de um 

conceito sobre QV dentro das ciências biológicas e humanas vem para valorizar 

e ampliar os parâmetros que não sejam o controle de sintomas, a diminuição da 

mortalidade e o aumento da expectativa de vida (Fleck, et al., 1999; Seidl & 

Zannon, 2004; Soares, et al., 2011). 

Já na abordagem psicológica, ressalta-se os aspectos subjetivos do 

indivíduo, suas experiências e forma como cada um pensa sobre QV, como algo 

que deve ser analisada de maneira a julgar a vida atual e um padrão a ser 

comparado. A limitação dessa abordagem é não considerar o contexto ambiental 

do indivíduo (Day & Jankey, 1996; Gaspar, Ribeiro, Matos, & Leal, 2008). 

Os principais elementos da abordagem socioeconômica são os 

indicadores sociais. São os aspectos objetivos da qualidade de vida e versam 

sobre a satisfação das necessidades fundamentais do ser humano: alimentação, 

acesso à água potável, moradia, trabalho, saúde e lazer (Minayo, Hartz, & Buss, 

2000).  

Autores como Gonçalves & Vilarta (2004) apresentam diferente 

classificação para os indicadores QV, que são: Aquisição de bens materiais; 

Avanços educacionais e; Condições de saúde. Aqui não são levados em 

consideração a particularidade, o aspecto histórico e cultural do indivíduo.  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um tipo de instrumento, 

que utiliza os indicadores sociais como dados para medir o nível de QV de uma 

determinada população, além dos indicadores sociais, também utiliza dados 

sobre a saúde, a expectativa de vida e as taxas de mortalidade.  
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De acordo com Minayo, Hartz, & Buss (2000, p. 2) “qualidade de vida é 

uma noção eminentemente humana, que tem sido aproximada ao grau de 

satisfação encontrado na vida familiar, social e ambiental e à própria estética 

existencial (...)”. Nota-se que esse conceito segue o lado psicológico do termo, 

considerando questões subjetivas como bem-estar, satisfação nas relações 

sociais, ambientais e culturais.  

Para Asumpção, Kuczynski, Sprovieri, & Aranha, (2000) qualidade de vida 

é um conceito universal que retrata os diferentes aspectos da vida de um 

indivíduo: saúde, família e meio ambiente, dentre outros. 

Importante destacar o modo como as pessoas vivem, sentem e 

compreendem o seu dia a dia e incluem aspectos como saúde, educação, 

transporte, moradia, trabalho e envolvimento nas questões que lhe dizem 

respeito. Essa abordagem destaca as expectativas das pessoas em relação ao 

conforto e bem-estar priorizando as questões históricas e ambientais. Qualidade 

de vida se relaciona com o significado que damos às condições objetivas de vida 

(Gonçalves & Vilarta, 2004; Gaspar, Ribeiro, Matos, & Leal, 2008). 

É possível destacar dois conceitos do processo de percepção da QV, um 

seria a subjetividade que trata da percepção da pessoa sobre o seu estado de 

saúde e sobre os aspectos não-médicos do seu contexto de vida, ou seja, a 

compreensão do indivíduo sobre sua vida pessoal relacionadas QV (bem-estar, 

felicidade, amor, prazer, realização pessoal) (Minayo, Hartz, & Buss, 2000; Seidl 

& Zannon, 2004; Soares, et al., 2011). E a segunda seria a 

multidimensionalidade que refere-se ao reconhecimento de que a QV é 

construída por diferentes dimensões (trabalho, família, relações sociais, 

moradia). A identificação dessas dimensões tem sido objeto de pesquisa 

científica, em estudos empíricos, usando metodologias qualitativas e 

quantitativas (Seidl & Zannon, 2004; Whoqol, 1995; Soares, et al., 2011). 

Como vimos QV não possui um conceito universal, o que temos são 

abordagens por área de conhecimento, o que prioriza cada uma delas e o que 

pensam os autores.  

Entretanto, a maior parte dos estudos utiliza a definição da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), que compôs um grupo de pesquisadores da área da 
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QV de vários países para a formulação de um conceito que pudesse ser utilizado 

em diferentes culturas.  

O Grupo Whoqol (1995) definiu QV como o entendimento do indivíduo de 

sua colocação na vida, no contexto da cultura, dos valores nos quais ele vive e 

em relação a seus objetivos, projetos, padrões e preocupações.  

Independentemente do conceito que é adotado ou do instrumento que é 

utilizado, o campo de conhecimento da QV tem relação íntima e direta com a 

área da saúde e a prática de atividade física.  

 

“A relação entre saúde e qualidade de vida depende da cultura da 
sociedade em que está inserido o sujeito, além de ações pessoais 
(esfera subjetiva) e programas públicos ligados à melhoria da condição 
de vida da população (esfera objetiva).” (Almeida, Guitierrez, & 
Marques, 2012, p. 40) 

 

Os elementos mínimos e relevantes para caracterização da satisfação QV 

devem conter: alimentação, acesso a água potável, habitação, trabalho, 

educação, saúde e lazer; elementos materiais que têm como referência noções 

relativas de conforto, bem-estar e realização individual e coletiva. No mundo 

ocidental atual, por exemplo, é possível dizer também que desemprego, 

exclusão social e violência são, de forma objetiva, reconhecidos como a negação 

da qualidade de vida (Minayo, Hartz, & Buss, 2000). 

Quando se refere a acrianças e adolescentes a QV é abordada a partir de 

duas vertentes principais, a da promoção da saúde e como uma definição de 

metas a serem alcançadas. A primeira volta-se ao contexto da pesquisa 

científica, com o propósito de avaliar a sensação subjetiva de bem-estar de 

crianças e adolescentes acometidas por enfermidades, detectando e 

comparando o impacto psicossocial de condições clínicas e de esquemas 

terapêuticos nas suas vivências; e a segunda como parte dos resultados 

desejados das práticas assistenciais e das políticas públicas (Soares, et al., 

2011). 

Semelhante ao que acontece com os pacientes adultos, o aumento dos 

avanços nos tratamentos em pacientes crianças e adolescentes fez crescer 

também a preocupação com a Qualidade de Vida nesse público. Todos os 

progressos na área da saúde levaram a tentativa de tentar avaliar a QV em 
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crianças, adolescentes, adultos e idosos que passaram por tratamento de saúde. 

(Faleiros & Machado, 2006; Soares, et al., 2011) 

As pesquisas realizadas com o público infantil também não encontram um 

consenso universal e é ainda mais difícil uma concepção, pois QV na infância 

está relacionada especialmente à brincadeiras, harmonia, prazer e vai mudando 

juntamente com seu crescimento, desenvolvimento e relações familiares. Para 

crianças e adolescentes, bem-estar pode significar “...o quanto seus desejos e 

esperanças se aproximam do que realmente está acontecendo. Também reflete 

sua prospecção, tanto para si quanto para os outros...” (Barreire, Oliveira, 

Kazama, Kimura, & Santos, 2003) e é sujeita a alterações, sendo influenciada 

por eventos cotidianos e problemas crônicos (Barreire, Oliveira, Kazama, 

Kimura, & Santos, 2003; Asumpção, Kuczynski, Sprovieri, & Aranha, 2000; 

Gaspar, Ribeiro, Matos, & Leal, 2008). 

Sendo a QV algo que observa o ser humano como um todo, composto por 

aspectos de influência familiar, social, amorosa e ambiental e que em ser 

humano consegue efetuar sínteses necessárias às escolhas no mundo, (Minayo, 

Hartz, & Buss, 2000; Gaspar, Ribeiro, Matos, & Leal, 2008) que está preocupada 

e se ocupa das experiências individuais e coletivas, com os conhecimentos 

partilhados, com os valores sociais e culturais, que não quer ser algo fechado e 

delimitado, e que está aberta aos diálogos corporais (Densiderio, 2009). 

É nessa perspectiva que se busca uma aproximação com a GPT, pois ela 

é uma prática corporal de muitas possibilidades, que amplia a visão, que 

“possibilita a troca de experiência, valoriza o indivíduo, propicia um ambiente 

alegre e saudável para os treinos, resumindo, que esteja focada na formação 

humana de seus praticantes” (Densiderio, 2009, p. 96), dessa forma 

proporcionando um intimo diálogo com a QV. 

As informações e formações voltadas ao coletivo, valorizando o indivíduo, 

tanto na área da QV, quanto na área corporal, em especifico na GG, podem 

influenciar positivamente na vida, de forma geral, dos indivíduos. A QV pode, 

sem dúvida nenhuma, encontrar na GG uma companheira fiel pois corrobora dos 

mesmos ideais e princípios (Densiderio, 2009). 
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1.3 GINÁSTICA PARA TODOS E AS HABILIDADES MOTORAS 

 

1.3.1 O Desenvolvimento Motor 

O desenvolvimento motor é um processo contínuo que se inicia na 

concepção e termina com a morte, é um processo altamente individual, pois cada 

ser possui um tempo particular para aquisição. 

Para Gallahue e Ozmun (2005) o desenvolvimento motor representa um 

aspecto do processo desenvolvimentista total e está intimamente inter 

relacionado às áreas cognitivas e afetivas do comportamento humano, sendo 

influenciado por muitos fatores, tais como os ambientais, emocionais e 

biológicos. A sua importância não deve ser minimizada ou considerada como 

secundária em relação a outras áreas do desenvolvimento. Portanto, o processo 

do desenvolvimento motor revela-se basicamente por alterações no 

comportamento motor, do bebê ao adulto, é um envolvido no processo 

permanente de aprender a mover-se eficientemente, em reação ao que 

enfrentamos diariamente em um mundo em constante modificação. 

A criança através das suas atividades motoras, da sua exploração e 

reconhecimento das suas dificuldades e potencialidades descobre o mundo e 

toma consciência de si. Rosa Neto (2002, p. 12) diz que “em seus jogos e em 

sua adaptação social, a criança dotada de todas as possibilidades para mover-

se e para descobrir o mundo é, na maior parte das vezes, uma criança feliz e 

bem adaptada”. 

O reconhecimento do desenvolvimento motor como algo importante no 

processo maturacional do ser humano chegou ao ambiente acadêmico através 

dos trabalhos de Dupré em 1907 sob a denominação “Sindrome da debilidade 

motriz” e já em 1907 relacionado a “debilidade mental”. Mais tarde, em 1925, 

Heuyer publica sobre a associação entre desenvolvimento da motricidade, da 

inteligencia e da afetividade.  Os primeiros estudos sobre a busca da identidade 

motriz acontecem em 1947 através de Ajuriaguerra e Diatkine no Hospital Heri-

Rousselle de Paris, que centralizaram suas pesquisas no estudo das debilidades 

motoras. Seu processo de desenvolvimento progrediu a passos lentos até a 

década de 1960 Berges e seus seguidores a partir desta década começam a 

estudar com bastante profundidade o desenvolvimento motor normal e 
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patológico, dando grande enfase aos exames motores. Na década seguinte 

ganham força os estudos desenvolvidos pelos cinesiologista e psicólogos 

desenvolvimentistas que utilizaram metodologias normodescritivas para 

exploração dos seus estudos (Rosa Neto, 2002). 

Na décadade de 1980 e 1990 o estudo do desenvolvimnto motor 

intensifica-se e passa a ter lugar de destaque em várias campos especializados 

das ciências como a cinesiologia, a psicologia desenvolimentista, biomecânica, 

aprendizagem motora. 

Atualmente os “estudiosos do desenvolvimento motor reconhecem que as 

exigências físicas e motoras específicas de uma tarefa motora interage com o 

indivíduo (fator biológico) e o ambiente (fatores de experiência ou aprendizado)” 

(Gallahue & Ozmun, 2005, p 4).  

O mesmo autor afirma que a interação entre os aspectos individuais, como 

hereditariedade, biologia, natureza e fatores intrinsecos, aspectos ambientais 

como, experiência, aprendizado, encorajamento e fatores extrinsecos, e 

aspectos ligados às tarefas como, fatores físicos e mecânicos, influenciam e 

modificam os processos de desenvolvimento motor (Gallahue & Donnelly, 2008). 

Segundo Oliveira (2000), toda sequência básica do desenvolvimento 

motor está apoiada na sequência de desenvolvimento do cérebro, visto que a 

mudança progressiva na capacidade motora de um indivíduo, está 

desencadeada pela interação desse indivíduo com seu ambiente e com a tarefa 

em que ele esteja engajado. Em outras palavras, as características hereditárias 

de uma pessoa, combinada com condições ambientais específicas (como por 

exemplo, oportunidade para prática, encorajamento e instrução) e os próprios 

requerimentos da tarefa que o indivíduo desempenha, determinam a quantidade 

e a extensão da aquisição de destrezas motoras e a melhoria da aptidão. 

É importante ressaltar que esse processo é extremamente 

individualizado, e que muito embora haja um período esperado para o 

desenvolvimento das habilidades motoras, ele é extremamente específico da 

pessoa. Inclusive, o fato de uma pessoa ser superior numa determinada área 

motora, não garante habilidade similar em outra (Gallahue & Ozmun, 2005). 

Cools (2010) acrescenta que existem outros fatores como, a presença de 

pessoas influentes que gerem motivação, podem causar possíveis restrições por 
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ter potencial encorajador ou não no surgimento de comportamentos motores. 

Ressalta ainda a importância dos locais e situações de socialização, como as 

que acontecem em casa, nas escolas e em parquinhos. 

Sobre a importância dos processos de socialização para o 

desenvolvimento do indivíduo Bronfenbernner & Morris (1998) dizem que ao 

longo da vida os processos de desenvolvimento do ser humano acontecem a 

partir da interação ativa e progressiva do organismo biopsicológico com as 

pessoas, objetos e simbolos do ambiente imediatamente externo e que essas 

interações devem acontecer de maneira regular e prolongada. 

Importante ressaltar que mesmo com essas interações as pessoas podem 

não se desenvolviver como o esperado e que para isso é preciso refletir sobre a 

qualidades desses processos de socialização, como o tempo de exposição do 

indivíduo a atividade proposta, a frequência que acontece, as interrupções e 

desvios de atenção, a percepção e sincronização da interação e a motivação 

para continuidade da interação (Bronfenbrenner & Evans, 2000). 

É através do movimento que interagimos com o ambiente e o processo de 

dominação da precisão do movimento estende-se desde a infância até a vida 

adulta. E, para tanto, um processo de educação motora bem orientado, pautado 

em métodos que proporcionem o controle, aprendizado e desenvolvimento 

motor, facilitam o processo de aquisição e dominio das habilidades motoras 

fundamentais. 

 

1.3.2  As Fases de Desenvolvimento das Habilidades Motoras  

Desde a sua concepção, o homem passa por um contínuo 

desenvolvimento que englobam aspectos físicos, cognitivos e sócio emocionais, 

que por sua vez, influenciam as características físicas perceptivas e 

coordenativas. 

Os anos iniciais de vida são decisivos na formação integral do indivíduo, 

podendo influenciar a forma como este se relacionará com o mundo. Para 

Gallahue & Donnelly (2008) durante a infância, as crianças adquirem o controle 

mais simples sobre seus movimentos a fim de poder sobreviver com baixo nível 

de funcionamento motor, quando chegam aos anos iniciais do ensino 

fundamental, por volta dos 6 anos, elas já apresentam um refinamento de suas 
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habilidades e já possuem potencial de apresentação das capacidades 

locomotoras, manipulativas e de equilíbrio  maduras, como caminhar, correr, 

pular, saltar, galopar, saltitar, alcançar, agarrar, arremessar, chutar, rebater, 

equilíbrio estático e dinâmico, e  os movimentos mais complexos, como os 

utilizados pelos esporte e danças são encontrados em crianças mais velhas, 

adolescentes e adultos. 

Segundo o mesmo autor a aquisição das habilidades motoras se 

estruturam em seis fazes:  

1- Estágio Inicial: crianças de 2 a 3 anos encontram-se nessa fase, 

caracteriza-se por movimentos desordenados, grosseiros e exagerados. 

2- Estágio Elementar: típico em crianças de 3 a 5 anos, a performance 

coordenada e rítmica melhora e apresentam um avanço no controle dos 

movimentos. 

3- Estágio Maduro: atingem este estágio por volta dos 6 a 7 anos, e 

conseguem integrar todas as partes que compõem o padrão de movimento em 

um ato bem coordenado, mecanicamente correto e eficiente 

4- Fase de Transição: essa fase tem início aos 7 anos e vai até os 10 

anos. Nessa fase as crianças tem grande interesse pelos esportes, mas 

possuem pouca habilidade real em qualquer um deles. 

5- Fase de Aplicação: típico da idade de 11 a 13 anos, a criança nessa 

fase já possui habilidade e conhecimento do jogo suficientes para executar a 

atividade com sentido para os ambitos competitivos e e recreativos. 

6- Fase de Utilização Vitalícia: fase de continuidade ao longo da vida, o 

indivíduo evidencia alto interesse em atividades específicas, seja em nível 

competitivo ou recreativo (Gallahue & Donnelly, 2008, pp. 62-66). 

A sucessão de uma fase a outra vai depender da progressão e da 

variedade de movimentos a que a criança seja submetida, onde as habilidades 

e as experiências adquiridas, no período anterior servem como base para a 

aquisição de habilidades posteriores. 

Le Boulche (1986) diz que a aquisição das praxias seguem o 

desenvolvimento das inteligências sensórios motoras e até 3 anos de idade a 

criança precisa executar repetições para que os detalhes sejam organizados e 

possa chegar ao processo de assimilação e acomodação. Aos seis anos a 
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crianças é capaz de interiorizar uma imagem corporal, que é requisito para 

apropriação da coordenação motora global e por volta dos 8 anos, já no estágio 

das operações concretas, a criança apresenta movimentos precisos e pensados. 

Dessa forma, pode-se ver que o desenvolvimento harmonioso da pessoa 

exige equilíbrio entre a ação específica do trabalho corporal, a função energética 

e a modulação das atitudes afetivas, assim será possível concretizar o 

aperfeiçoamento e racionalização das funções psicomotoras. 

 

1.3.3 O Desempenho Motor 

A qualidade na execução das habilidades motoras dependem do 

desempenho motor, que de acordo com Gallahue & Ozmun (2005, p. 16) é “a 

capacidade de realizar tarefas motoras”, portanto, o desempenho motor ou 

aptidão motora consiste na realização de um movimento controlado, normativo 

e fundamental. 

Ao longo dos anos, vários estudos vem sendo desenvolvidos com objetivo 

de identificar o nível de desempenho motor em vários grupos diferentes como: 

faixa etária, condição sócio-econômica, gênero, composição corporal, e em geral 

predomina a verificação da motricidade global e fina, do equilíbrio, esquema 

corporal, organização espacial, organização temporal e lateralidade (Rondon, 

Baruki, Cruz, & Macedo, 2010; Arruda & Silva, 2009; Costa & Silva, 2009). 

 

1.3.3.1 Motricidade Global 

A Motricidade global envolve movimentos de grandes grupos musculares 

em ação simultânea, com vistas à execução de movimentos voluntários mais ou 

menos complexos. Para as habilidades motoras globais, a precisão dos 

movimentos não é tão importante para sua execução, entretanto a coordenação 

perfeita na realização deste movimento é imprescindível ao desenvolvimento 

hábil das atividades (Balbé, Dias, & Souza, 2009). 

Para Oliveira (2000, p. 41) a coordenação global  

 

depende da capacidade de equilíbrio postural do indivíduo. Este está 
subordinado às sensações proprioceptivas cinestésicas e labirínticas. 
Através da movimentação e da experimentação, o indivíduo procura 
seu eixo corporal, vai se adaptando e buscando um equilíbrio cada vez 
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melhor. Consequentemente, vai coordenando seus movimentos, vai se 
conscientizando do seu corpo e das posturas. Quanto maior o 
equilíbrio, mais econômica será a atividade do sujeito e mais 
coordenadas serão as suas ações (Oliveira, 2000, p. 41). 

 

Segundo Rosa Neto (2002) os movimentos dinâmicos corporais 

desempenham um importante papel na melhora dos comandos nervosos e no 

afinamento das sensações e das percepções. 

O mesmo autor conclui que “o movimento motor global, seja ele mais 

simples, é um movimento sinestésico, tátil, labiríntico, espacial, temporal, e 

assim por diante” (Rosa Neto, 2002, p. 160). 

A coordenação motora global apresenta-se sob dois aspectos, 

coordenação estática e dinâmica, a primeira acontece em repouso e é resultado 

do equilíbrio dos grupos musculares antagonistas e a segunda é a ação 

simultânea de diferentes grupos musculares (Bueno, 1998). 

 

1.3.3.2 Motricidade Fina 

A coordenação motora fina constitui um aspecto particular da 

coordenação global e diz respeito à habilidade e destreza manual. 

De acordo com Oliveira (2000, p. 42) 

temos de ter condições de desenvolver formas diversas de pegar os 
diferentes objetos. Uma coordenação elaborada dos dedos da mão 
facilita a aquisição de novos conhecimentos. É através do ato de 
preensão que uma criança vai descobrindo pouco a pouco os objetos 
de seu meio ambiente (Oliveira, 2000, p. 42). 

 

Segundo Bueno (1998) coordenação motora fina diz respeito a execução 

de tarefas que necessitam de movimentos mais refinados como: recortar, 

perfurar, colagem, encaixar, mastigação, deglutição, etc. Pois nessas atividades 

é necessário a utilização da coordenação viso-motora (coordenação dos 

movimentos em relação ao alvo visual), viso-manual (coordenação entre visão e 

tato) e a coordenação músculo-facial (movimentos refinados da face). 

Para Rosa Neto (2002, p. 15) “a coordenação viso-motora é um processo 

de ação em que existe coincidência entre motor e uma estimulação visual 

percebida”.  

“A coordenação viso manual se elabora de modo progressivo com a 
evolução motriz da criança e do aprendizado. Visão e feedback 
perceptivo-motor estão estruturados e coordenados visando produzir 
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um comportamento motor adaptados em qualquer situação” (Rosa 
Neto, 2002, p. 16). 

 

A mão é o enfoque principal da aprendizagem motora fina, pois é a 

unidade motora mais eficaz para o homem na manipulação dos objetos e 

exploração do mundo exterior e de seu próprio corpo. As mãos possuem funções 

que lhes são próprias como: apanhar, puxar, segurar, riscar, bater, empurrar 

entre outros (Bueno, 1998). Portanto, o acompanhamento visual dos gestos da 

mão permite o domínio visual previamente estabelecido o que facilita uma 

harmonia do movimento. 

O aprimoramento da motricidade fina depende também de uma certa 

coordenação global do ato de sentar. A criança precisa adquirir uma postura 

correta para realizar os movimentos no sentido de torná-los mais cômodos e 

mais relaxados, bem como adquirir uma dissociação e controle dos movimentos 

(Oliveira, 2000). 

 

1.3.3.3 Equilíbrio 

O equilíbrio é habilidade que uma pessoa tem de manter a postura de seu 

corpo inalterada, quando este é colocado em várias posições, dessa forma é 

algo básico para todo movimento e é influenciado por estímulos visuais, táteis, 

sinestésicos e vestibulares (Gallahue & Ozmun, 2005). 

Para Bueno (1998) o equilíbrio pode ser compreendido como a noção de 

distribuição do peso em relação a um espaço, há um tempo e em relação ao eixo 

de gravidade, sendo dependente do sistema labiríntico e do sistema plantar. 

Rosa Neto (2002, p.17) acrescenta que “o equilíbrio é a base primordial 

de toda a ação diferenciada dos segmentos corporais. Quanto mais defeituoso 

é o movimento, mais energia consome, tal gasto energético poderia ser 

canalizado para outros trabalhos neuromusculares.” 

O mesmo autor diz ainda que “o equilíbrio é o estado de um corpo quando 

forças distintas que atuam sobre ele se compensam e anulam–se mutuamente. 

Do ponto de vista biológico, a possibilidade de manter posturas, posições e 

atitudes indica a existência de equilíbrio” (Rosa Neto, 2002, p. 170). 
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O equilíbrio diferencia-se em estático e dinâmico, onde o primeiro refere-

se à capacidade do corpo em se manter em certa posição estacionária, e o 

segundo refere-se à habilidade do indivíduo em manter o equilíbrio quando em 

movimento de um ponto a outro (Gallahue & Ozmun, 2005, p. 300). 

Uma base reduzida, quer seja parada ou em movimento combinadas com 

o peso corporal, com a capacidade de sustentação muscular, ligamentar e 

óssea, associados aos reflexos posturais são essenciais na execução do 

movimento equilibrado. 

 

1.3.3.4 Esquema Corporal 

O corpo é expressão da individualidade, é a sua maneira de ser, é por 

onde se estabelece contato com o mundo e compreende os outros, sendo não 

somente algo biológico e orgânico que possibilita a visão, a audição, o 

movimento, mas que também permite expressar emoções e estados interiores. 

Gallahue & Ozmun (2005, p. 314) definem esquema corporal como “a 

capacidade, em desenvolvimento na criança, de discriminar com exatidão suas 

partes corporais”. 

Segundo Morais e Santos (1986, citado por Oliveira, 2000, p. 50) 

esquema corporal resulta das experiências que possuímos, 
provenientes do corpo e das sensações que experimentamos. Por 
exemplo: andar, sentar-se, segurar o lápis ou a caneta de modo 
correto, com equilíbrio e movimentos coordenados, depende de uma 
noção adequada do esquema corporal, O esquema corporal , portanto, 
regula a postura e o equilíbrio (Morais e Santos, 1986, citado por 
OLIVEIRA, 2000, p. 50). 

 

Para Rosa Neto (2002, p. 20)  

a construção do esquema corporal, isto é, a organização das 
sensações relativas a seu próprio corpo em associação com os dados 
do mundo exterior exercem um papel fundamental no desenvolvimento 
da criança, já que essa organização é o ponto de partida de suas 
diversas possibilidades de ação. (Rosa Neto, 2002, p. 20)  

 

Dessa forma pode-se dizer que esquema corporal é a racionalização das 

percepções relativas ao seu corpo em associação com as informações do mundo 

exterior.  

A habilidade de diferenciar as partes do corpo e de obter maior 

entendimento da natureza dele ocorre em três áreas. A primeira é o 
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conhecimento das partes do corpo, a segunda é o conhecimento do que as 

partes do corpo podem fazer, do modo como o corpo desempenha algo 

específico e a terceira refere-se ao conhecimento de como fazer as partes do 

corpo se movimentarem eficientemente, desempenhar uma tarefa motora 

(Gallahue & Ozmun, 2005). Sendo assim, é essencial considerarmos as 

atividades tônicas e cinéticas, a primeira orientada às atitudes e posturas 

individuais e a segunda ao mundo exterior, para podermos garantir a função 

muscular e a mobilidade corporal. 

A assimilação do esquema corporal passa pela percepção e controle do 

próprio corpo, um equilíbrio postural econômico, uma habilidade bem definida, a 

independência dos seguimentos em relação ao tronco e as outras partes do 

corpo, o controle e o equilíbrio das pulsões ou inibições estreitamente 

associados ao esquema corporal e ao controle da respiração (Bueno, 1998). O 

mesmo autor acrescenta que, a criança conhecerá as diferentes partes de seu 

corpo pela percepção vivida e também pelas vias que conduzem à reflexão e à 

distração. 

 

1.3.3.5 Lateralidade 

O termo lateralidade diz respeito ao fato do ser humano possuir uma 

dominância em um dos lados do corpo. Oliveira (2000, p. 62) a define como uma 

“propensão que o ser humano possui de utilizar preferencialmente mais de um 

lado do corpo do que o outro em três níveis: mão, olho e pé.”  

Corroborando com este, Rosa Neto (2002) diz que a lateralidade é a 

preferência da utilização das partes simétricas do corpo 

De acordo com Gallahue e Ozmun (2005, p. 316) “a lateralidade refere-se 

a um sentimento ou ‘consciência’ interna das várias dimensões do corpo quanto 

à sua localização e direção.” 

Associa-se à lateralidade o fato de haver uma predominância motora de 

um dos lados, que apresenta em geral uma maior força muscular, maior 

precisão, agilidade e rapidez. 

Guillarme (1983 citado por Oliveira, 2000, p. 64) faz uma distinção entre 

prevalência e dominância, onde a primeira significa a frequência de utilização de 

um lado, com suas implicações psicológicas e sociais, e o segundo termo diz 
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respeito às implicações orgânicas, significando a relação existente entre esta 

utilização preferencial e o predomínio de um hemisfério cerebral. 

A lateralidade pode ser classificada em destra, quando prevalece o lado 

direito e sinistra ou canhota quando prevalece o lado esquerdo. Se houver uma 

dominância nos dois lados do corpo chama-se ambidestra. Quando se usa a 

mão direita, o olho e o pé esquerdo ou qualquer outra combinação chama-se 

lateralidade cruzada (Oliveira, 2000). 

Ao longo da infância a criança define sua dominância lateral pelo lado 

mais forte, ágil e preciso. Isso acontece de forma espontânea, influenciada pelas 

tendências pessoais, mas também acontece a partir de estímulos externos, 

como os que acontecem no treinamento esportivo. 

 

1.3.3.6 Organização Espacial 

A organização espacial acontece através do espaço e das relações 

espaciais que o indivíduo se situa na sociedade, relaciona as coisas, observa, 

compara e combina os objetos/imagens, vendo semelhanças e diferenças 

(Oliveira, 2000). 

De acordo com Rosa Neto (2002) a organização espacial envolve tanto o 

espaço do corpo como o espaço ao seu redor. A organização espacial depende 

da estruturação do corpo e da natureza do meio que os rodeia e de suas 

características. A percepção que se tem do espaço evolui e se modifica com a 

idade e com as experiências. 

Rosa Neto (2002) destaca duas etapas dentro da evolução da noção 

espacial, a percepção imediata do ambiente caracterizada pelo espaço 

perceptivo ou sensório-motor e, outra baseada nas operações mentais que saem 

do espaço representativo e intelectual. 

O processo de assimilação da criança da posição dos objetos no espaço 

exige que ela tenha, primeiramente, uma boa imagem corporal, pois utiliza de 

seu corpo como ponto de referência, ou seja, é através de si mesma que ela se 

situa em relação ao mundo circundante. 

A lateralidade é outra ferramenta fundamental que se associa às noções 

de situações como dentro, fora, alto, abaixo; de tamanho, como grosso, fino, 

grande, médio, pequeno, estreito e largo; de movimento como levantar, abaixar, 
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empurrar, puxar, dobrar, girar; de quantidade como cheio, vazio, pouco, muito; 

de posição, em pé, sentado, deitado, ajoelhado; de formas geométricas como o 

triângulo, retângulo, quadrado, circulo; de superfícies e de volumes. A 

aprendizagem desses conceitos caracterizam o domínio sobre a orientação 

espacial. 

 

1.3.3.7 Organização Temporal 

A organização temporal caracteriza-se pela capacidade do indivíduo de 

situar-se junto aos acontecimentos, combinando-os a duração dos intervalos, e 

mesmo à renovação dos ciclos e períodos, como dia, semana, mês. 

De acordo com Fonseca (citado por Bueno, 1998) a orientação temporal 

é o tempo relacionado ao espaço que envolve ritmo.  

Segundo Vigal (citado por Rosa Neto, 2002) a consciência do tempo se 

organiza sobre as mudanças percebidas, independentemente de ser sucessão 

ou duração. Sua retenção está associada à memória e a codificação da 

informação contida nos acontecimentos. Os aspectos relacionados à percepção 

do tempo progridem com a idade. No tempo psicológico organizam- se as ordens 

dos acontecimentos e sua duração, construindo assim seu próprio tempo. 

Portanto, o tempo é a coordenação dos movimentos, combinados com 

deslocamentos físicos ou movimentos no espaço, com os movimentos internos, 

ações simplesmente esboçadas, antecipadas ou reconstituídas pela memória, 

mas cujo desfecho e objetivo final são também espaciais. 

Diante de todos os elementos expostos é possível afirmar que a atividade 

física e aptidão física estão intimamente associadas à qualidade de vida, uma 

vez que quando bem orientados proporcionam o bem estar e minimizam os 

riscos para doenças. O estilo de vida é resultado da integração de muitos fatores 

que compõem a nossa existência, são adaptações biológicas e culturais que 

dependendo do tipo adotado podem interferir positivamente ou negativamente 

na saúde e bem estar (Gonçalves & Vilarta, 2004). A formação humana tem 

relação com o desenvolvimento da criança como pessoa, capaz de ser 

procriadora, junto com as outras, de um espaço humano de convivência social 

desejável (Gallardo, 2000). 
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Na infância e adolescência, por ser um período sensível à mudanças, 

positivas e negativas, nos aspectos comportamentais e ambientais, a verificação 

do desempenho motor torna-se ferramenta indispensável para otimizar a 

promoção da prática de atividades físicas, da saúde e possivelmente da 

qualidade de vida (Kunkel, Oliveira, & Peres, 2009). 

Diante de tudo isso é possível pensar a GG como uma manifestação 

gímnica que procura resgatar o movimento humano na sua totalidade, torna-se 

uma alternativa de trato com o conhecimento historicamente produzido pois 

vislumbra desenvolver as capacidades físicas e habilidades motoras individuais, 

respeitando os limites e potencialidades de cada sujeito. 
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Metodologia  

 

INFLUÊNCIA DE UM PROGRAMA DE GINÁSTICA PARA TODOS NAS HABILIDADES 

MOTORAS E QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS QUE VIVEM EM UNIDADES DE 

ACOLHIMENTO 
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2. METODOLOGIA 

 

O presente estudo caracteriza-se como pesquisa qualitativa, por 

apresentar um caráter exploratório, estimulando os participantes a interagirem 

livremente, e possui um corte longitudinal, uma vez que busca comparar as 

transformações amostrais num período de tempo.  

Possui ainda uma abordagem quantitativa, pois busca enumerar e 

quantificar a coleta e análise dos dados, de forma a evitar qualquer distorção 

acerca dos resultados da pesquisa. 

Para estruturação teórica foi feito um levantamento bibliográfico de livros, 

revistas impressas e on-line, principalmente nas bases de dados scielo, pubmed, 

b on, medline, inserindo as palavras chaves ginástica, ginástica para todos, 

ginástica geral, qualidade de vida, habilidades motoras, desenvolvimento motor 

e violência na infância. 

Essa pesquisa seguiu as normativas metodológicas do trabalho com 

seres humanos determinadas pelo Conselho Nacional de Saúde (Brasil) através 

da Resolução 466/12, de 12/12/12 sendo aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com CAAE 44527415.3.0000.5040  e parecer número 1.207.163. 

 

2.1 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Os participantes do estudo constituem uma amostra por conveniência, de 

meninas de 7 a 12 anos, organizadas em grupo experimental e grupo controle, 

sendo o primeiro grupo composto por 15 meninas e o segundo por 7 meninas, 

totalizando 22 meninas. Todas participaram de forma totalmente voluntária. 

Os dois grupos passaram pelos instrumentos da pesquisa aplicados em 

situação de Pré programa de GPT, no início do estudo, e de Pós programa de 

GPT, no fim do estudo, intermediados por um programa de GPT composto por 

16 aulas de sessenta minutos. 

Os critérios de inclusão da amostra foram crianças de 7 a 12 anos vítimas 

de abuso e/ou exploração sexual e/ou negligência familiar e abandono e/ou 

situação de rua, por esses motivos afastadas judicialmente da convivência 
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familiar. Todas as crianças teriam que gozar de plenas condições físicas, que 

respeitando os limites e potencialidades de cada sujeito não as impedissem ou 

que pudesse vir a intervir de maneira significativa na realização dos testes. 

Todas foram avaliadas de acordo com os protocolos dos testes, que serão 

descritos de forma mais detalhada nos tópicos seguintes.  

Com o intuito de manter a fidedignidade da pesquisa o estudo foi 

desenvolvido em duas instituições distintas, uma para o grupo experimental e 

outra para o grupo controle, ambas localizadas na cidade de Fortaleza – Ceará, 

Brasil, cujos nomes foram omitidos a pedido dos seus representantes legais.  

 

2.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada em duas instituições de iniciativa comunitária 

com participação publica, que recebem crianças e adolescentes em situação de 

risco pessoal e social. Ambas tem por característica serem abrigos domiciliares 

que visam a proteção da criança, o desenvolvimento da auto estima, o 

engajamento escolar e a reconstrução do vínculo familiar. Estas instituições 

localizam-se na cidade de Fortaleza – Ceará, Brasil. 

Em ambas as residências foi cedido para o período da aplicação do teste 

uma sala ampla, arejada e livre de mobília, e no caso do grupo experimental, no 

processo de aplicação do programa de GG, além da mesma sala foi possível o 

uso de um pátio. Para apresentação da coreografia foi usada a estrutura do circo 

escola do Centro Espiritual Uirapuru onde aconteceram as festividades 

natalinas. 

 

2.3 DEFINIÇÕES DAS VARIÁVEIS 

 

De acordo com o objetivo do estudo foram definidas como variáveis 

independentes sexo, idade e plano de intervenção. 

Para as variáveis dependentes foram definidos a percepção da criança 

sobre sua qualidade de vida e a competência nas habilidades motoras 
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2.4 INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

Neste estudo foram utilizados 3 instrumentos, sendo 2 de avaliação e 1 

de intervenção. Os instrumentos de avaliação são o Teste de Qualidade de Vida 

(Escala de Avaliação de Qualidade de Vida – AUQEI) e a Escala de 

Desenvolvimento Motor – EDM, que foram aplicados num desenho de pré e pós 

teste intermediados por um programa de Ginástica Para Todos/Ginástica Geral. 

 

2.4.1 Teste de Qualidade de Vida (Escala de Avaliação de Qualidade de Vida – 

AUQEI) 

Este instrumento foi desenvolvido para verificar através de uma auto 

avaliação os pontos de vista da criança sobre sua Qualidade de Vida. O presente 

teste encontra-se validado para a população brasileira através do estudo “Escala 

de Avaliação de Qualidade de Vida” - AUQEI - AUTOQUESTIONNAIRE 

QUALITÉ DE VIE ENFANT IMAG (Asumpção, Kuczynski, Sprovieri, & Aranha, 

2000). 

O questionário AUQEI é composto por 26 questões objetivas que tratam 

de situações do cotidiano da criança, cada pergunta contém 4 opções de 

resposta e cada opção possui uma pontuação, 0 para muito infeliz, 1 para infeliz, 

2 para feliz e 3 para muito feliz, onde a criança poderá marcar apenas uma opção 

e 4 questões subjetivas, onde ela irá descrever o que a deixa muito infeliz, infeliz, 

feliz e muito feliz. As questões subjetivas servem para ver no primeiro momento 

as crianças perceberem a diferença de intensidade das possíveis respostas, por 

isso não fazem parte da análise.  

Das 26 questões do questionário, 18 pertencem a quatro domínios 

básicos, são eles: Função, Família, Lazer e Autonomia. O domínio Função 

refere-se à: escola, refeições, ao deitar-se, ida ao médico e etc., são exatamente 

as questões (1; 2; 4; 5; 8); Família: figuras parentais e a elas mesmas, são as 

questões (3; 10; 13; 16; 18); Lazer: férias, aniversário e relações com os avós, 

nas questões (11; 21; 25); Autonomia: independência, relação com os amigos e 

avaliação, com as questões (15; 17; 19; 23; 24). As demais questões 6, 7, 9, 12, 
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14, 20, 22 e 26 não pertencem a nenhum domínio, e por isso foram avaliadas 

separadamente. Ver Anexo 5 

 

2.4.2 Escala de Desenvolvimento Motor - EDM 

O instrumento utilizado para avaliar o desenvolvimento motor foi o 

Protocolo de testes da Escala de Desenvolvimento Motor - EDM, que avalia as 

seguintes áreas do desenvolvimento: motricidade fina (IM1), motricidade global 

(IM2), equilíbrio (IM3), esquema corporal (IM4), organização espacial (IM5), 

organização temporal (IM6) e lateralidade. Este instrumento determina a idade 

motora (obtida através dos pontos alcançados nos testes) e o quociente motor 

(obtido pela divisão entre a idade cronológica multiplicado por 100). Com 

exceção dos testes de lateralidade, as outras baterias consistem em 10 tarefas 

motoras cada, distribuídas entre 2 e 11 anos, organizadas progressivamente em 

grau de complexidade, sendo atribuído para cada tarefa, em caso de êxito, um 

valor correspondente a idade motora (IM), expressa em meses. Em cada bateria, 

o teste é interrompido quando a criança não concluir a tarefa com êxito, conforme 

protocolo. Ao final da aplicação, dependendo do desempenho individual em cada 

bateria, é atribuída a criança uma determinada IM, em cada uma das áreas 

referidas anteriormente (IM1, IM2, IM3, IM4, IM5, IM6), sendo após, calculada a 

idade motora geral (IMG) e o quociente motor geral (QMG) da criança. Esses 

valores são quantificados e categorizados, permitindo classificar as habilidades 

analisadas 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). Este teste foi validado no artigo “A Importância da 

avaliação motora em escolares: análise da confiabilidade da Escala de 

Desenvolvimento Motor” (Rosa Neto , Dos Santos , Xavier , & Amaro, 2010). Ver 

ANEXO 6. 

 

2.4.3 Programa de ensino em ginástica para todos/ginástica geral 

O Programa de Ginástica para Todos/Ginastica Geral foi desenvolvido 

tendo como base a literatura e a vivência e experimentação como professora da 

área. Importante ressaltar que mesmo a Educação Física tendo inúmeras 

maneiras de se ensinar, não existe uma regra específica e fechada a ser 



  

36 

 

seguida, portanto, não é pretensão desta pesquisa exibir um receituário aos 

professores, mas sugerir etapas e condutas de aulas específicas da modalidade. 

Para facilitar a elaboração do programa de ensino foi considerado os 

seguintes elementos para o processo de planejamento: 

 

a. em relação ao material e ao local 

Sendo a GG uma modalidade de demonstração, não há a obrigatoriedade 

na utilização de materiais específicos, sendo possível o uso de aparelhos 

convencionais, como colchões de várias espessuras, colchonetes, plintos, banco 

sueco, trave de equilíbrio, mini trampolim, fitas, arcos, bolas; e, materiais não 

convencionais como tatames, paraquedas, espaguete, tecidos, garrafas pet, etc. 

Todos eles apresentam-se como instrumentos que favorecem a aprendizagem 

e a aquisição de novas habilidades psicomotoras.  

Quanto ao uniforme para as aulas, é preciso apenas que sejam roupas 

folgadas e de tecidos leves; recomenda-se cabelos presos e pés descalços, isso 

facilita o processo de aprendizagem e minimizam os riscos de acidentes. Devido 

ao caráter lúdico da modalidade, a GG pode ser desenvolvida em ambientes 

abertos ou fechados, sendo necessário que seja um piso linear e livre de móveis 

ou objetos. 

 

b. em relação ao processo pedagógico 

Recomenda-se o ensino da GG a partir da experimentação do movimento, 

sendo necessário inicialmente reconhecer o que o aluno já sabe, para a partir 

daí sugerir uma progressão técnica do mais simples ao mais complexo, 

permitindo sempre a liberdade de criação e transformação do movimento. Eles 

acabam descobrindo que a superação do maior risco (equilíbrio, saltos, 

dificuldades de realização) é o que torna o exercício mais belo e prazeroso.  

Há a possibilidade de uso de elementos cênicos, como dança, teatro, 

circo, inclusive a utilização de cenários. Busca alcançar objetivos concernentes 

ao respeito mútuo, responsabilidade, trabalho em equipe, cooperação.  

O professor deve primar pela construção de um ambiente seguro, para 

isso deve transmitir apoio, ajuda, comunicação clara, objetividade na descrição 
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técnica, além de estar atento as possibilidades de acidentes, buscando sempre 

se antecipar ao risco. 

 

c. em relação aos alunos 

O aluno é a peça fundamental, por isso, deve ser respeitado e valorizado 

pelo professor. Sua aprendizagem deve ser a preocupação primeira, dessa 

forma, suas dificuldades, medos, ausências, precisam ser valorizadas. 

Preocupar-se com o bem estar do aluno o faz sentir-se parte do grupo, podendo 

inclusive minimizar sequelas de preconceito e baixa autoestima. 

Apesar de ser uma modalidade que favorece o lúdico e estimula a 

criatividade, os alunos precisam ter disciplina corporal e comportamental. Isso 

potencializa a formação de novas rotinas e novos exercícios. 

 

d. em relação ao plano de aula 

O professor deve buscar facilitar o processo de aprendizagem. Para tanto 

deve buscar uma maior quantidade de recursos e variação de situações 

possíveis, com repetições, correções, demonstrações e ajudas, devem fazer 

parte das aulas. A execução perfeita dos fundamentos pouco influem no começo, 

a descoberta e apreciação da modalidade é o que importa. 

Vários são os métodos de condução de aula, dentre eles é possível 

destacar: o circuito, onde os alunos são organizados em pequenos grupos com 

exercícios diferentes e fazem um rodízio; em colunas/filas, onde cada um tem 

seu momento de execução do movimento e o professor pode ajudar e corrigir 

mais facilmente; em círculo. Dessa maneira é possível um melhor envolvimento 

dos alunos. 

Todas as aulas devem ter uma sequência de detalhamento, que seria o 

plano de aula propriamente dito. Aqui sugere-se um modelo contendo quatro 

partes: identificação, aquecimento/alongamento, conteúdo principal e volta à 

calma.  

 

e. em relação ao processo coreográfico 

Sendo a GG uma modalidade de demonstração o processo de construção 

coreográfica e sua apresentação constituem o ápice da sua prática. Nela devem 
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estar presentes os elementos corporais ginásticos, interligados de forma 

harmoniosa com a música, dança, tema, figurinos, bem como utilizando grandes 

ou pequenos aparelhos, oficiais ou não. 

A habilidade de adaptação é muito importante ao processo criativo da 

coreografia, pois é preciso atender às necessidades do aluno, respeitando sua 

individualidade, e nunca excluindo qualquer um deles do processo e do produto 

do trabalho, dessa forma a superação das dificuldades próprias dos movimentos 

ginásticos pode significar a visualização de uma melhor qualidade de vida. 

Segue abaixo tabela contendo os 16 planos de aula elaborados e 

aplicados. 

 

Tabela I: Planos de Aula 

 DESCRIÇÃO DAS AULAS 

1  

OBJETIVOS: Proporcionar a socialização e a comunicação das crianças; 

Vivenciar atividades de coordenação motora global, esquema corporal e 

ritmo. 

MATERIAL: Espaço amplo, som 

 

Introdução ao conteúdo 

- Conversa inicial sobre a expectativa das crianças com a ginástica geral 

- Música – “Tchu tchu ê” 

Tchu tchu ê é uma dança bem legal, 

Tchu tchu ê é uma dança tropical. 

Polegar pra frente (repete a dança com o polegar para frente. Cada vez que 

canta a música acrescenta um movimento) 

Cotovelo pra trás; Pernas dobradas; Bumbum arrebitado; Joelho 

flexionado; Cabeça pro lado; Cabeça pro outro; Língua pra fora. 

 

Conteúdo Principal 

- Música – “Qua qua dela” 

Qua qua dela ó meu quá quá  
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ter cima, tricô tricô tricô tá  

valô valô valô valô valô  

valô a rasta resta rista bola murcha 

(Forma-se um círculo e todos dão as mãos. Canta-se a música e a cada 

tempo musical toca-se na mão do colega.) 

- Variação da música “Qua qua dela” 

Em círculo, executar um salto em cada tempo musical para o lado direito, 

na parte do “valô” pisar com a perna direita a frente e a trás e na bola 

murcha elevar a perna sem tocá-la no chão. 

- Pega pega: uma pessoa será escolhida o “pega” que correrá em direção 

aos colegas para tocá-los, quem for tocado tornar-se-á o “pega” 

- João cola: semelhante a brincadeira anterior, com a diferença é que a 

criança ao ser pega deverá ficar numa posição de estátua e só poderá 

mover-se novamente quando alguém (que não seja o pega) toca-la. Quem 

for tocado três vezes tornar-se-á o “pega”  

- Variação: ao ser pego, elaborar a estátua numa posição que acredite ser 

ginástica. 

 

Volta à Calma  

- O segredo: O professor fala: - Eu fui a lua e levei um.... (pensar um 

segredo. Por exemplo palavras com comecem com a letra V) e levei um 

ventilador.  

Cada pessoa terá a oportunidade de dizer alguma coisa que gostaria de 

levar, mas só conseguirá se começar com a letra V. A brincadeira continua 

até que alguém descubra o segredo. 

- Roda e conversa 

2  

OBJETIVOS: Proporcionar a socialização e a comunicação das crianças; 

Vivenciar atividades de coordenação motora global, esquema corporal e 

ritmo. 

MATERIAL: Espaço amplo, som, tiras de papéis. 
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Introdução ao Conteúdo 

- Todos num grande círculo, o professor dá boas vindas às crianças, em 

seguida ensina a música descrita abaixo. 

- Música: “Indo eu” 

Indo eu, indo eu, a caminho de Viseu (2x) 

Encontrei o meu amor ai ai ai que lá vou eu (2x) 

Ora trus trus trus 

Ora trás trás trás 

Ora chega chega chega 

Ora arreda lá pra trás 

(Após aprender a música o professor ensina os movimentos: na primeira 

parte, todos de mãos dadas giram para um lado e para o outro. Na segunda 

parte, primeira repetição, abraça o colega de um lado, e na segunda 

repetição o colega do outro lado. Na terceira parte bater as palmas das 

mãos no colega de um lado e na quarta parte na do outro. Na quinta e na 

sexta, caminhar para dentro do círculo e saltar para trás) 

 

Conteúdo Principal 

- Música: “Dinamarca” 

(Forma-se grupos de três pessoas antes de cantar a música) 

Na Dinamarca quando a festa é popular ou lá 

Os camponeses ficam alegres a cantar (2x) 

Passa a direita, gira a do meio, passa a esquerda, e a do meio volta a girar 

(2x) 

(Na primeira parte os três ficam de mãos dadas e dançam livremente, na 

segunda parte devem executar os movimentos ditados pela música. A 

referência e a pessoa do centro.) Cada vez que cantar muda-se o grupo. 

- Coelho na toca: As crianças são divididas em grupos de três. Duas delas 

dão-se as mãos formando a toca e a terceira ficará entre eles e será o 

coelhinho. Do lado de fora ficam os coelhos perdidos.  Ao ser dado o sinal: 

‘Coelhinho sai da toca, um, dois, três’, as tocas levantam os braços e todos 
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os coelhinhos devem ocupar uma nova toca, inclusive os coelhos perdidos. 

Quem não conseguir entrar fica no centro, esperando nova oportunidade. 

- Variações da brincadeira anterior: 1. As tocas serão círculos desenhados 

no chão; 2. Variação anterior acrescentando que quando entrar fazer um 

movimento ginástico. 

- Pula sela: As crianças formam uma fila, exceto um, deixando uma 

distância de cerca de 2 metros entre uma pessoa e outra. Quem estiver na 

fila fica com as costas curvadas apoiando as mãos sobre os joelhos. Quem 

fica de fora começa saltando sobre as costas de cada participante, até 

passar por toda a fila. 

- Variação: juntar as brincadeira “João cola” da aula anterior com o pula 

sela. Quando a criança for pega ela faz a posição da “sela” e só pode 

desfazer quando alguém saltar por cima dela. 

  

Volta à Calma 

- Assassino e detetive: recorte pedaços de papel em tamanhos iguais de 

acordo com o número de crianças. Em um deles escreva a palavra 

“detetive” e em outro, “assassino”. As crianças sentam em círculo, de modo 

que todos consigam ver uns aos outros, e distribuem os papéis dobrados 

entre si. Aqueles que tirarem os papéis em branco serão as vítimas. 

Discretamente, o assassino deve observar as vítimas e piscar para cada 

uma delas. O alvo da piscadela deve esperar alguns segundos e dizer: 

‘Morri’. Quem for o detetive deve ficar atento para tentar descobrir quem é 

o assassino, evitando que muitas vítimas “morram”. Assim que acreditar 

que sabe quem é, ele deve dizer o nome da pessoa. Se errar, está fora do 

jogo. O assassino, por sua vez, deve tomar cuidado para não piscar para o 

detetive ou acabará preso. Quando o assassino for desvendado ou o 

detetive eliminado, os papéis são redistribuídos e o jogo recomeça. 

- Roda de conversa 

3  
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OBJETIVOS: Proporcionar a socialização e a comunicação das crianças; 

Vivenciar atividades de coordenação motora global, esquema corporal e 

ritmo. 

MATERIAL: Espaço amplo, som, elástico no tamanho de 2m, pedrinhas. 

 

Introdução ao conteúdo 

- Todos num grande círculo, o professor dá boas vindas às crianças, em 

seguida ensina a música descrita abaixo. 

- Música: “Escravos de Jó” 

Escravos de Jó jogavam caxangá (as crianças vão passando as pedras 

uma para a outra do lado direito, de forma que cada jogador fique sempre 

com uma pedrinha só) 

Tira, (cada um levanta a pedra que está em suas mãos) 

Põe, (colocam a pedra de novo no chão) 

Deixa ficar (apontam com o dedo para a pedra no chão) 

Guerreiros com guerreiros (voltam a passar a pedra para a direita) 

Fazem zigue, (colocam a pedra na frente do jogador à direita, mas não 

soltam) 

Zigue, (colocam a pedra à frente do jogador à esquerda, mas não soltam) 

Zá (colocam a pedra à frente do jogador à direita novamente) 

- Variação: 1. Todos de pé fazem a mesma coreografia, mas sem pedra. 

Com os pés vai fazendo a movimentação caminhando para o lado direito, 

eleva o pé, toca no chão, para frente e para trás; 2. Semelhante ao anterior, 

mas dessa vez saltando. 

 

Conteúdo Principal 

- O gato e o rato: Escolha uma das crianças para ser o rato e outra para ser 

o gato. O restante do grupo faz uma roda de mãos dadas, formando a toca. 

O jogo de pega pega começa com o rato e o gato fora do círculo. O rato 

será perseguido pelo gato e, sempre que quiser, poderá entrar na toca para 

se esconder. Já o gato não pode entrar na toca, mas pode tentar alcançar 
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o rato pelo lado de fora. Caberá as crianças que formam a toca proteger o 

ratinho, levantando os braços ou fechando as pernas 

- Brincadeira do elástico: Amarre as pontas do elástico. Duas crianças 

serão os apoios do elástico. Distantes cerca de um 1,5m, os apoios 

encaixam o elástico na altura dos tornozelos e abrindo as pernas de 

maneira que se forme um retângulo paralelo ao chão. As crianças que ficam 

de fora alternam os pulos para o lado de dentro, fora e sobre o elástico sem 

enroscar os pés. Quando terminar a sequência, o elástico sobe um nível e 

vai para a altura dos joelhos, depois para as coxas e quadris. Normalmente 

é preciso dar uma corrigida no nível do elástico por causa da diferença de 

altura entre as crianças. Quando um dos participantes erra é a vez de outro 

jogador começar a sua sequência. – Essa é uma brincadeira muito popular, 

portanto, após a sugestão inicial feita pelo professor, as crianças devem 

ensinar umas às outras as sequencias de saltos que conhecem.  

 

Volta à Calma 

- Todos sentam-se em um círculo e a brincadeira começa com uma das 

crianças elaborando uma frase e dizendo-a bem baixinho no ouvido do 

colega que estiver ao seu lado.  Este repete a frase, como a ouviu, para a 

próxima pessoa e assim sucessivamente até o último jogador, que deve 

dizer a frase em voz alta. Raramente ela será a mesma dita pela primeira 

pessoa da roda, o que garante a diversão do jogo. 

- Roda de conversa 

4  

OBJETIVOS: Compreender e discutir o conceito de Ginástica para 

todos/ginástica geral; treinar as habilidades motoras: equilíbrio, 

lateralidade, força e flexibilidade. 

MATERIAL: Espaço amplo, som, computador, retroprojetor e vídeos. 

 

Introdução ao conteúdo 

- Todos num grande círculo, o professor dá boas vindas às crianças, em 

seguida pergunta se elas já ouviram falar em Ginástica para 
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todos/Ginástica Geral. Dá continuidade mostrando alguns vídeos de 

números de GG. 

 

Conteúdo Principal 

- Música: “Faça assim” 

Faça assim (3x) 

Como é bom fazer 

Faça assim (2x) 

E agora é você 

(Todos cantam a música e fazem o movimento sugerido pelo professor. Na 

última frase este aponta uma criança que deve sugerir outro movimento e 

todos imitam. A atividade segue até que todas as crianças tenham sugerido 

algum movimento.) 

- Todos permanecem em círculo executam corrida continua. 

- Variações: correr para frente e para trás; lateralmente, com o corpo 

voltado para dentro do círculo e depois para fora; elevando os joelhos 

flexionados em 90º; elevando os joelhos flexionados estendidos; flexão nos 

joelhos tocando o calcâneo nos glúteos.  

- Forma-se filas. As crianças devem se posicionar de maneira que não 

toquem umas nas outras e executam sequências de fortalecimento de 

pernas, abdomens e braços. 

- Executar movimentos de abertura de pernas em diversos planos e depois 

associá-los com exercícios de mobilidade de ombros. 

 

Volta à Calma 

- Alongamento final fazendo uma soltura corporal. 

- Roda de conversa 

 

5  

OBJETIVOS: Treinar as habilidades motoras: equilíbrio, lateralidade, 

força e flexibilidade; conhecer os princípios técnicos da ginástica 

acrobática 
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MATERIAL: Espaço amplo, som, cordas de vários tamanhos, colchões 

de várias espessuras. 

 

Introdução ao conteúdo 

- Todos num grande círculo, o professor dá boas vindas às crianças, em 

seguida forma-se filas. As crianças devem se posicionar de maneira que 

não toquem umas nas outras e executam sequências de alongamento de 

peito, costas, ombros, bíceps, tríceps, cabeça, lateral do tronco e lombar. 

- Aquecimento através de sequência de ginástica aeróbica. 

 

Conteúdo Principal 

- Circuito: 1. Corrida lateral entre cones; saltar lateralmente utilizando uma 

corda estendida no chão; saltar para frente e para trás utilizando uma corda 

estendida no chão; 2. Pular corda; posição de prancha flexionando os 

joelhos em direção ao quadril, abdominal e agachamento. 

- Atividades de equilibração corporal da ginástica acrobática: em duplas, de 

frente um para outro de mãos dadas, braços estendidas fazer as atividades 

de compensação. 

- Variação: flexão dos joelhos, soltar uma das mãos, compensação de 

costas. Virar o corpo lateralmente e repetir a sequência. 

- Treino de pirâmides: o professor leva várias imagens de pirâmides em 

duplas e entrega as crianças para elas reproduzirem. 

 

Volta à Calma 

- Alongamento final fazendo uma soltura corporal. 

- Roda de conversa. 

 

6  

OBJETIVOS: Conversar com os aluno sobre as brincadeiras tradicionais; 

Experimentar a brincadeira da corda; Treinar a técnica da ponte. 

MATERIAL: Espaço amplo, som, cordas de vários tamanho, colchões de 

várias espessuras. 
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Introdução ao conteúdo 

- Todos num grande círculo, o professor dá boas vindas às crianças, em 

seguida forma-se filas. As crianças devem se posicionar de maneira que 

não toquem umas nas outras e executam sequências de alongamento de 

peito, costas, ombros, bíceps, tríceps, pulso, lateral do tronco e lombar. 

 

Conteúdo Principal 

- Treino da técnica da “ponte”: executar a ponte, sustentar por alguns 

segundo e descer. Fazer 5 repetições. 

- Salto com cordas: Individual - com uma perna, duas pernas, em 

deslocamento para frente e para trás; corda dobrada ao meio saltar para 

frente.  

- Variação: Em grupo - Duas pessoas girando a corda. A corda em 

movimento aprender a entrar; entrar e saltar uma vez e sair; entrar e saltar 

duas vezes e sair e assim consecutivamente; Entrar e sair da corda sem 

salta; o mesmo anterior só que em sequência (todos passam um atrás do 

outros). 

 

Volta à Calma 

- Alongamento final fazendo uma soltura corporal 

- Executar o movimento do rolinho: joelhos flexionados com a coxa sobre o 

abdômen, as mão segurando nos joelhos. Faz o movimento de gangorra. 

- Roda de conversa. 

 

7  

OBJETIVOS: Treinar as habilidades motoras: equilíbrio, lateralidade, 

força e flexibilidade; Ensinar a técnica do rolamento grupado para frente. 

MATERIAL: Espaço amplo, som, colchões de várias espessuras. 

 

Introdução ao conteúdo 
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- O professor dá boas vindas às crianças, em seguida forma-se filas e 

executam uma corrida estacionária. 

- Forma-se filas. As crianças executam sequências de alongamento de 

peito, costas, ombros, bíceps, tríceps, pulso, lateral do tronco e lombar 

- Fortalecimento muscular: fortalecimento de pernas, abdomens e braços. 

 

Conteúdo Principal 

- Forma-se duas filas e executa vários tipos de deslocamentos: andar 

normal; em meia ponta; sobre os calcanhares; com quadril flexionado e 

mãos tocando no chão; flexionando um joelhos e tocando a meia ponta no 

joelho da perna de base (passé do balé clássico); movimento anterior com 

um saltito (skip do balé clássico) 

- Aprendizagem da técnica do rolamento para frente: partindo da posição 

em pé, apoiar as mãos no solo na largura dos ombros e com os dedos 

voltados para frente, flexionar o pescoço, trazendo o queixo próximo ao 

peito, semi flexiona os braços, impulsiona o corpo para frente, procurando 

apoiar a nuca no solo e mantendo uma posição grupada, rolar sobre as 

costas e, no final, executar repulsão efetiva com as mãos, passando pela 

posição de cócoras e finalizando na posição em pé. 

 

Volta à Calma 

- Alongamento final fazendo uma soltura corporal 

- Executar o movimento do rolinho: joelhos flexionados com a coxa sobre o 

abdômen, as mão segurando nos joelhos. Faz o movimento de gangorra. 

- Roda de conversa. 

 

8  

OBJETIVOS: Treinar as habilidades motoras: equilíbrio, lateralidade, 

força e flexibilidade; Propor a vivencia de alguns movimento da ginastica 

natural; Ensinar a técnica do rolamento grupado para trás. 

MATERIAL: Espaço amplo, som, colchões de várias espessuras. 
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Introdução ao conteúdo 

- Todos num grande círculo, o professor dá boas vindas às crianças, em 

seguida relembra a música “Indo eu” trabalhada na aula 2. 

- O professor grita 1, 2 e as crianças respondem 3, 4. Ao responderem 

todos devem trocar de lugar e dar sequência cantando a música 

novamente. 

 

Conteúdo Principal 

- Vivenciar alguns movimento da ginastica natural: imitar sapo, rã, galinha, 

lagarto, aranha, macaco, gato, cobra. 

- Rolamento para trás grupado: partindo da posição em pé, flexionar os 

joelhos, deixando-se rolar para trás grupado, apoiando as mãos no solo ao 

lado da cabeça, com os dedos voltados para trás e os polegares voltados 

para os ouvidos. Em seguida, empurrar o solo com as mãos (repulsão) até 

a posição de cócoras, finalizando de pé. 

- Relembrar a técnica do rolamento para frente. 

 

Volta à Calma 

- Alongamento final fazendo uma soltura corporal 

- Execução do movimento da vela: em decúbito dorsal, elevar as pernas e 

o quadril, mantendo o corpo numa posição de equilíbrio invertido ereto, 

apoiando apenas na nuca e nos ombros e braços, primeiro com as mãos 

no quadril, depois com as mãos no solo.  

9  

OBJETIVOS: Descrever e executar a técnica da estrela e da parada de 

cabeça; Aprimorar o movimento do rolamento grupado para frente 

MATERIAL: Espaço amplo, som, colchões de várias espessuras. 

 

Introdução ao conteúdo 

- O professor dá boas vindas às crianças, em seguida forma-se filas. As 

crianças executam sequências de alongamento de peito, costas, ombros, 

bíceps, tríceps, pulso, lateral do tronco e pernas. 
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- Executar o rolinho 

- Executar a vela 

 

Conteúdo Principal 

- Forma-se duas filas e executa vários tipos de deslocamentos: andar 

normal; em meia ponta; sobre os calcanhares; com quadril flexionado e 

mãos tocando no chão; flexionando um joelhos e tocando a meia ponta no 

joelho da perna de base (passé do balé clássico); movimento anterior com 

um saltito (skip do balé clássico) 

- Ensino da técnica da “estrela”: Iniciar o movimento com os braços 

elevados no prolongamento do corpo; a perna de impulsão colocada para 

trás; apoio alternado das mãos no solo, afastados dos pés, seguindo a linha 

corporal vertical; extensão dos membros inferiores e superiores em 

equilíbrio invertido; repulsão dos membros superiores; rotação do quadril; 

retorno ao solo com apoio alternado dos pés. 

- Ensino da técnica da “parada de cabeça”: mãos apoiadas no solo, de 

forma que braços e mãos fiquem paralelos, numa distância similar à largura 

dos ombros, e a cabeça apoiada mais à frente, formando um triângulo 

equilátero como base. Quando em posição invertida, tronco e as pernas 

deverão formar uma linha reta, ligeiramente inclinada na direção das mãos.  

- Fazer uma sequência de rolamento seguido por estrela. 

 

Volta à Calma 

- Execução da “ponte” com variação: elevar uma das pernas e sustentar 

por alguns segundos. 

- Alongamento final fazendo uma soltura corporal 

- Roda de conversa.  

 

10  

OBJETIVOS: Diferenciar as posturas básicas da ginástica artística; 

Aprimorar o movimento técnico da estrela e da ponte; Proporcionar a 

superação e a melhoria da auto estima. 
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MATERIAL: Espaço amplo, som, corda, colchões de várias espessuras. 

 

Introdução ao conteúdo 

- O professor dá boas vindas às crianças, em seguida forma-se filas. As 

crianças executam sequências de alongamento de peito, costas, ombros, 

bíceps, tríceps, pulso, lateral do tronco e pernas. 

- As crianças devem se posicionar de maneira que não toquem umas nas 

outras e executam sequências de fortalecimento de pernas, abdomens e 

braços. 

 

Conteúdo Principal 

- Corre salto no mini tramp e aterrissa no chão: salto estendido, grupado, 

carpado, afastado, meio giro. 

- Treino da técnica da estrela. 

- Executar rolamento por cima de uma corda estendia. 

- Execução da ponte próximo a parede, tentando encostar costas e queixo 

na parede. 

- Execução da ponte próximo a parede elevando uma das pernas e 

sustentando por algumas segundas. Fazer também com a perna contrária. 

- Treinar subir a ponte: primeiro com a colaboração de um auxiliar 

segurando no quadril; depois na parede. 

 

Volta à Calma 

- Relembrar a música “Dinamarca” trabalhada na aula 2. 

- Roda de conversa. 

 

11  

OBJETIVOS: Aprimorar o movimento técnico da estrela e da ponte; 

Treinar o rolamento afastado para frente; Proporcionar a superação e a 

melhoria da auto estima. 

MATERIAL: Espaço amplo; som; mini tramp, colchões de várias 

espessuras. 
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Introdução ao conteúdo 

- O professor dá boas vindas às crianças, em seguida forma-se um círculo 

e todos executam corrida continua. 

- Variações: correr para frente e para trás; lateralmente, com o corpo 

voltado para dentro do círculo e depois para fora; elevando os joelhos 

flexionados em 90º; elevando os joelhos flexionados estendidos; flexão nos 

joelhos tocando o calcâneo nos glúteos.  

 

Conteúdo Principal 

- Ainda em círculo executar vários tipos de deslocamentos: andar normal; 

em meia ponta; sobre os calcanhares; com quadril flexionado e mãos 

tocando no chão; flexionando um joelhos e tocando a meia ponta no joelho 

da perna de base (passé do balé clássico); movimento anterior com um 

saltito (skip do balé clássico) 

- Corre salto no mini tramp e aterrissa no chão: salto estendido, grupado, 

carpado, afastado, meio giro. 

- Fazer “estrela” partindo do mini tramp. 

- Executar rolamento afastado. 

- Fazer combinação de estrela, rolamento afastado e ponte. 

 

Volta à Calma 

- Roda de conversa: falar sobre o processo de construção coreográfica; 

perguntar qual tema elas gostariam de desenvolver na apresentação. 

 

12  

OBJETIVOS: Proporcionar a vivência de alguns movimentos da ginástica 

de trampolim; Treinar técnicas de equilíbrio no aparelho trave de 

equilíbrio e de força no aparelho paralelas assimétricas. 

MATERIAL: Espaço amplo; som; mini tramp, banco sueco, plataforma 

de salto, colchões de várias espessuras, trampolim acrobático. 
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Introdução ao conteúdo 

- O professor dá boas vindas às crianças, em seguida executam sequências 

de alongamento de peito, costas, ombros, bíceps, tríceps, pulso, lateral do 

tronco e pernas. 

- Forma-se um círculo e todos executam corrida continua. 

- Variações: correr para frente e para trás; lateralmente, com o corpo 

voltado para dentro do círculo e depois para fora; elevando os joelhos 

flexionados em 90º; elevando os joelhos flexionados estendidos; flexão nos 

joelhos tocando o calcâneo nos glúteos.  

- Movimento de equilíbrio com um dos pés no chão imitando o “avião” e a 

“bandeira/Y”. 

 

Conteúdo Principal 

- Circuito: 1. No banco sueco: deslocamento sobre o banco sueco de frente, 

de costas, em meia ponta, fazendo o “avião” e a “bandeira”; 2. Nos 

colchões, rolamento para frente e “parada de mão” (semelhante a “parada 

de cabeça”, mas com o apoio apenas das mãos e com os braços 

estendidos) caindo sobre o colchão com o corpo completamente estendido 

e contraído. 3 – Colocar as mãos sobre o mini tramp e posicionar o corpo 

em prancha e fazer repulsão das mãos e braços; subir no mini tramp e 

executar saltos, primeiro com auxílio e depois aterrissando em colchões. 

- Executar “estrelinha” partindo de cima da plataforma de salto. 

- Executar os mesmos movimentos da estação 1 sobre a trave de equilíbrio 

baixa. 

- Experimentar deslocar-se na paralela assimétrica; aprender movimento 

de giro simples na paralela. 

- Saltos no trampolim acrobático: caminhar sobre o trampolim; fazer 

pequenos saltos com auxilio e recuperar equilíbrio; saltar com pés paralelos 

e mãos na cintura; o mesmo movimento anterior tocando um pé no outro 

quando o corpo estiver no ar; saltar estendido, grupado, carpado, afastado. 

 

Volta à Calma 
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- Alongamento final fazendo uma soltura corporal 

- Roda de conversa, onde será apresentada a música da coreografia. 

 

13  

OBJETIVOS: Trabalhar principalmente as capacidades coordenação 

motora global e fina, organização espacial e ritmo; Incentivar a 

participação ativa do processo criativo. 

MATERIAL: Espaço amplo; som; fitas, cordas e tecidos. 

 

Introdução ao conteúdo 

- O professor dá boas vindas às crianças, em seguida executam sequências 

de alongamento de peito, costas, ombros, bíceps, tríceps, pulso, lateral do 

tronco e pernas. 

 

Conteúdo Principal 

- Experimentar movimentos com as fitas da Ginástica Rítmica: movimentos 

em serpentina, espiral, espadachim etc 

- Experimentar possibilidades de movimentos com paraquedas. 

- Pedir sugestões de movimentos e passos. 

- Iniciar o processo de criação coreográfica. 

 

Volta à Calma 

- Alongamento final fazendo uma soltura corporal 

- Roda de conversa: pedir sugestões de figurinos 

14  

OBJETIVOS: Trabalhar principalmente as capacidades de coordenação 

motora global e fina, organização espacial e ritmo; Incentivar a 

participação ativa do processo criativo. 

MATERIAL: Espaço amplo; som; fitas, cordas e tecidos. 

 

Introdução ao conteúdo 
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- O professor dá boas vindas às crianças, em seguida executam sequências 

de alongamento de peito, costas, ombros, bíceps, tríceps, pulso, lateral do 

tronco e pernas. 

 

Conteúdo Principal 

- Pedir novas sugestões de movimentos e passos. 

- Concluir o processo de criação coreográfica. 

 

Volta à Calma 

- Alongamento final fazendo uma soltura corporal 

- Roda de conversa 

15  

OBJETIVOS: Trabalhar principalmente as capacidades coordenação 

motora global e fina, organização espacial e ritmo; Incentivar a 

participação ativa do processo criativo. 

MATERIAL: Espaço amplo; som; fitas, cordas e tecidos. 

 

Introdução ao conteúdo 

- O professor dá boas vindas às crianças, em seguida executam sequências 

de alongamento de peito, costas, ombros, bíceps, tríceps, pulso, lateral do 

tronco e pernas. 

 

Conteúdo Principal 

- Ensaio da coreografia. Lapidação dos movimentos. 

 

Volta à Calma 

- Prova de figurinos 

- Roda de conversa 

16  

OBJETIVOS: Promover a integração entre os participantes e a 

comunidade; Proporcionar o sentimento auto superação e de valorização 

do eu. 
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MATERIAL: Espaço amplo; som; microfone; figurino; adereços; fitas, 

cordas e tecidos. 

 

Apresentação da coreografia ensaiada nas festividades de encerramento 

do semestre. 

 

 

2.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos desse estudo consistiram em: 

1. Submissão do projeto à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa. 

2. Contato com diretores e/ou responsável pelas entidades para 

apresentação do projeto, explicação dos objetivos da pesquisa, dos 

procedimento adotados, solicitando assim posteriormente a autorização dos 

termos de consentimento e das cartas de anuência para proceder a investigação. 

3. Treinamento da equipe composta por: um professor de Educação 

Física formado e seis alunos de graduação em Educação Física. O treinamento 

teve uma duração de 10 horas com instruções teóricas e práticas, para 

realização dos testes da EDM.  

4. Antes do início da pesquisa cada participante foi informando dos 

procedimentos adotados durantes os testes e sobre o programa de ginástica 

geral, esclarecendo sua relevância em relação ao estudo e sua importância em 

relação a suas condições físicas.  

5. Todos os questionários AUQEI foram aplicados pelo mesmo 

pesquisador, de forma individual e particular; as perguntas foram apresentadas 

oralmente e por escrito, e as quatro imagens respostas estavam à frente da 

criança para ela apontar a que mais se identificar; não foi questionado nada além 

do que consta no teste 

6. Os testes motores do EDM foram organizados em estações: 

motricidade fina, global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial, 

organização temporal e lateralidade; as crianças permaneceram com a roupa 
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que estavam; para não deslizar e para uma correta execução dos testes de 

coordenação e equilíbrio foi pedido a criança para retirar os calçados. 

7. Entre o pré e pós programa de GPT houve a aplicação de um programa 

de ensino de Ginástica para Todos/Ginástica Geral, consistindo em duas aulas 

semanais com duração média de sessenta minutos, em um período de oito 

semanas, culminando com a elaboração e apresentação de um processo 

coreográfico, totalizando 16 encontros.  

 

2.6 HIPÓTESES 

 

Para a realização deste estudo foram levantadas as seguintes hipóteses:  

 

H1. A prática da GG pode influenciar a percepção da qualidade de vida de seus 

praticantes ao modificar o grau de satisfação pessoal e social do indivíduo. 

H2. A prática da GG é uma estratégia pedagógica motivacional para fortalecer 

as experiências de sucesso dos alunos nas atividades motoras, na maestria das 

habilidades e na autonomia em aprender novas tarefas. 

H3. A qualidade e a diversidade das experiências motoras proporcionadas pela 

GG a criança podem ser determinantes no desenvolvimento da percepção 

positiva do eu e do mundo que a cerca, gerando melhoria nos índices de QV. 

 

2.7 TRATAMENTO ESTATÍSTICO  

 

Para a comparação estatística da evolução das informações obtidas pelos 

instrumentos AUQEI e EDM em dois grupos de indivíduos: grupo experimental e 

grupo controle, foi utilizada a ANOVA com medidas repetidas, sempre seguida 

das comparações múltiplas de Tukey quando identificado efeito estatisticamente 

significativo do fator (quando esse apresentou mais de 2 níveis, que é o caso da 

interação do grupo com o tempo). Foram desenvolvidos 28 modelos de ANOVA, 

12 para as variáveis do AUQEI e 16 para as varáveis do EDM, tendo sempre 

como variáveis dependentes as variáveis dos instrumentos e como variáveis 

independentes (fatores) o grupo, o tempo (fator de repetição) e a interação do 
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grupo com o tempo. O teste exato de Fisher foi utilizado entre as variáveis 

categóricas nas variáveis do EDM, comparadas uma a uma 

Todos os testes de hipóteses desenvolvidos nesse trabalho consideraram 

uma significância de 5%, ou seja, a hipótese nula foi rejeitada quando p-valor foi 

menor ou igual a 0,05 (destacados em vermelho ao longo das tabelas na Seção 

3. 

 

2.7.1 Análise de Variância (ANOVA) com medidas repetidas: 

O modelo considerado no estudo para as informações coletadas ao longo do 

tempo foi: 

𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙 =  𝜇 +  𝐷𝑗 + 𝑇𝑘 + 𝑒𝑖𝑗𝑘 

 

onde, Yijk é a observação da variável resposta da i-ésima repetição do j-ésimo 

nível do fator D  e k-ésimo momento do tempo, 

µ é a média geral,  

D é o efeito do grupo,  

T é o efeito do tempo, 

e é o erro aleatório suposto com distribuição normal, sendo seus valores 

correlacionados para um mesmo indivíduo 

O ajuste do modelo produz resíduos (diferença entre o valor observado e 

o valor ajustado), e para que possamos aceitar o modelo ajustado, algumas 

suposições sobre esses resíduos devem ser satisfeitas, tais como normalidade, 

homocedasticidade e independência. Essas suposições podem ser verificadas 

por métodos gráficos e, na prática, esses pressupostos não precisam ser todos 

rigorosamente satisfeitos. Os resultados são empiricamente verdadeiros sempre 

que as populações são aproximadamente normais (isso é, não muito 

assimétricas) e têm variâncias próximas (Milone, 2009). Todos os modelos 

desenvolvidos nesse estudo tiveram as suposições sobre os resíduos satisfeitas, 
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conforme análise gráfica apresentada no arquivo de Excel “QQ-Plots.xlsx” 

(Anexo 8). Para tanto, algumas variáveis precisaram passar por transformações.  

Para os testes dos efeitos dos fatores temos as seguintes hipóteses e 

estatística do teste: 

 

H0: Não há efeito do fator 

H1: Há efeito do fator 

 

1,1~  nrF
MSE

MSTr
F

, 

 

onde MSTr é o quadrado médio do tratamento (fator) e r é o número de níveis 

do fator. 

 

2.7.2 Comparações Múltiplas de Tukey 

Quando detectamos efeito de um fator e o mesmo possui mais do que 

duas categorias, torna-se interesse saber quais categorias apresentam diferença 

quanto à variável resposta.  

O teste proposto por Tukey permite realizar testes entre duas médias de 

tratamentos, isto é, permite comparar cada um dos níveis do fator a fim de 

verificar qual apresenta média significativamente diferente dos outros. Para 

casos balanceados, ou seja, em que o número de observações dentro de cada 

nível do fator é o mesmo, a diferença mínima significativa é definida por: 

 

∆ = qα (a, f)√
MSE

n
 

Em caso de experimentos desbalanceados, o a estatística é adaptada 

para: 

∆ =
qα (a, f)

√2
√MSE (

1

na
+

1

nb
) 
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onde q é a distribuição Amplitude total studentizada, que depende do número de 

tratamentos e do número de graus de liberdade dos erros, n é o número de 

observações por nível no caso balanceado e na e nb o número de observações 

de cada um dos níveis testados em caso de desbalanceamento. 

Rejeita-se a igualdade entre dois níveis do fator se: 

 

 .. ji yy
 

 

E rejeitar a igualdade significa dizer que esses dois tratamentos são 

significativamente diferentes. 
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3.DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Na tabela II são apresentados índices de caracterização da amostra com 

todas as participantes do Grupo experimental (GE) e Grupo Controle (GC) 

quanto às variáveis ano de nascimento, naturalidade, problemática que originou 

o afastamento da família e o ano de admissão no respectivo abrigo. 

 

Tabela II: Caracterização Geral dos Participantes do Estudo 

Variável Categoria Total de meninas 
avaliadas 

Nascimento 2002 2 (9,09%) 

 2003 9 (40,9%) 

 2004 6 (27,2% 

  2005 4 (18,1%) 

 2007 1 (4,5%) 

Naturalidade Fortaleza - CE 20 (90%) 

 Pacajus - CE 1 (4,5%) 

 Varjota - CE 1 (4,5%) 

Problemática Abuso Sexual 11 (50%) 

 Exploração Sexual 4 (18,1%) 

 Negligencia Familiar e Abandono 1 (4,5%) 

 Negligencia Familiar 1 (4,5%) 

 Situação de Rua 1 (4,5%) 

 Suspeita de Abuso Sexual 4 (18,1%) 

Ano admissão 2011 1 (4,5%) 

 2012 5 (22,7%) 

 2013 10 (45,4%) 

 2014 6 (27,2%) 

 

Foram avaliadas um total de 22 meninas com idade entre 7 e 12 anos 

(10,27±1,16), onde 20 eram naturais de Fortaleza (90%), 1 Pacajus (4,5%) e 1 

Varjota (4,5%), que apresentavam uma problemática de abuso sexual 11 (50%), 

exploração sexual 4 (18,1%), negligencia familiar e abandono 1 (4,5%), 

negligencia familiar 1 (4,5%), situação de rua 1 (4,5%) e suspeita de abuso 

sexual 4 (18,1%). As meninas residem em duas instituições que recebem 

crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social e foram admitidas 
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nos anos de 2011, 1 (4,5%), 2012, 5 (22,7%), 2013, 10 (45,4%) e 2014, 6 

(27,2%). 

A tabela subsequente (Tabela III) apresenta os índices da amostra com 

as participantes do Grupo Experimental (GE) e Grupo Controle (GC) quanto às 

variáveis ano de nascimento, naturalidade, problemática que originou o 

afastamento da família e o ano de admissão no respectivo abrigo. 

 

Tabela III: Caracterização do Grupo Experimental e Grupo Controle 

Variável Categoria Grupo p-valor 

Controle 
N=7 

Experimental 
N=15 

Nascimento 2002 0 (0%) 2 (13,3%) 0,90 

 2003 3 (42,8%) 6 (40%)  

 2004 2 (28,5%) 4 (26,6%)  

 2005 2 (28,5%) 2 (13,3%)  

 2007 0 (0%) 1 (6,6%)  

Naturalidade Fortaleza – CE 5 (71,4%) 15 (100%) 0,09 

 Pacajus – CE 1 (14,2%) 0 (0%)  

 Varjota – CE 1 (14,2%) 0 (0%)  

Problemática Abuso Sexual 1 (14,2%) 10 (66,6%) 0,06 

 Exploração Sexual 2 (28,5%) 2 (13,3%)  

 Negligencia Familiar 
e Abandono 

0 (0%) 1 (6,6%)  

 Negligencia Familiar 1 (14,2%) 0 (0%)  

 Situação de Rua 1 (14,2%) 0 (0%)  

 Suspeita de Abuso 
Sexual 

2 (28,5%) 2 (13,3%)  

Ano admissão 2011 0 (0%) 1 (6,6%) 0,30 

 2012 0 (0%) 5 (33,3%)  

 2013 4 (57,1%) 6 (40%)  

 2014 3 (42,8%) 3 (20%)  

 

O GE corresponde a 15 meninas, com idades de 7 (6,6%), 9 (13,3%), 10 

(26,6%), 11 (40%) e 12 (13,3%) anos (10,3±1,29), naturais da cidade de 

Fortaleza – CE (100%); com problemáticas de abuso sexual (66,6%), exploração 

sexual (13,3%), negligência familiar e abandono (6,6%) e suspeita de abuso 

sexual (13,3%), e, ingressantes no respectivo lar nos anos de 2011 (6,6%), 2012 

(33,3%), 2013 (40%) e 2014 (29%).  

O GC consiste em 7 meninas, residentes em outra instituição, da mesma 

cidade e com características similares aquela do grupo experimental, com idades 

de 9 (28,5%), 10 (28,5%) e 11 (48,8%) anos (10,14±0,89), naturais das cidades 
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de Fortaleza –Ceará (71,4%), Pacajus – Ce (14,2%) e Varjota – Ce (14,2%), com 

problemáticas de abuso sexual (14,2%), exploração sexual (28,5%), negligência 

familiar (14,2%), situação de rua (14,2%) e suspeita de abuso sexual (28,5%), e, 

ingressantes no respectivo lar nos anos de 2013 (57,1%), 2014 (42,8%). 

Na mesma tabela (Tabela III) é possível verificar uma comparação (teste 

t) entre o GE e GC e suas variáveis afim de garantir que os grupos eram 

comparáveis. Sendo observável portanto que não há diferenças estatisticamente 

significativas (p≤0,05) nas variáveis ano de nascimento (p±0,90), naturalidade 

(p±0,09) e ano de admissão no lar (p±0,30), entretanto verificou-se uma 

tendência na variável problemática (p±0,06). 

 

3.2 RESULTADOS DO TESTE DE QUALIDADE DE VIDA (ESCALA DE 

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA – AUQEI) 

 

A tabela abaixo (tabela IV) apresenta uma comparação entre GE e GC 

referente ao efeito da interação entre os grupos nas variáveis Escola, Família e 

si mesmo, Lazer e Autonomia do AUQEI, considerando a média das questões 

que compõem cada uma desses domínios e o p-valor.  

 

Tabela IV: Resultado da comparação entre GE e GC das dimensões Escola, 

Família e si mesmo, Lazer e Autonomia do AUQEI 

Variáveis Grupo  

p-valor 

 

Controle 

(N=7) 

Experimental 

(N=15) 

Escola 1,7 1,9 0,2 

Família e si mesmo 1,6 1,9 0,2 

Lazer 1,7 2,4 0,02* 

Autonomia 2,2 1,4 <.0001** 

 

Abreviações: Média das dimensões do AUQEI por grupo, seguido do p-valor da ANOVA com 

medidas repetidas para grupo. *p≤0,05 e **p≤0,001 

 

Observa-se que em todos os domínios o GE apresenta uma média 

superior ao GC e que as dimensões lazer e autonomia se destacam ao 



 

64 

 

apresentarem valor de p estatisticamente significativo, sendo respectivamente 

p=0,02 e p=<.0001. 

Com exceção das questões referentes a ficar internado e tomar remédios, 

as questões independentes descritas na tabela V o GE apresenta média superior 

ao GC, inclusive no primeiro caso apresenta significância no valor de p 

(p=0,005). O bem estar provocado pela prática de esportes se destaca no GE 

com p=0,006. 

 

Tabela V: Resultado da comparação entre GE e GC das questões independentes 

do AUQEI 

Variáveis Grupo  
p-valor Controle 

(N=7) 
Experimental 

(N=15) 
Quando você vê uma 

fotografia sua 
2,1 2,3 0,6 

Em momentos de 
brincadeiras, durante o 

recreio escolar 

1,7 2,4 0,3 

Quando você pratica um 
esporte 

1,5 2,7 0,006* 

Quando você faz as lições de 
casa 

0,7 2,0 0,1 

Quando você fica internado 
no hospital 

1,7 1,0 0,005* 

Quando você toma os 
remédios 

1,5 1,4 0,4 

Quando você pensa em 
quando tiver crescido 

2,0 2,2 0,7 

Quando você assiste 
televisão 

1,8 2,5 0,9 

 

Abreviações: Média das questões independentes do AUQEI, seguido do p-valor da ANOVA com 

medidas repetidas para grupo. *p≤0,05 e **p≤0,001 

 

A tabela VI apresenta comparação entre o pré e pós programa de GPT do 

GE nas variáveis Escola, Família e si mesmo, Lazer e Autonomia do AUQEI, 

considerando as médias e desvio padrão das questões que o compõem.  

Todos os domínios apresentam uma média superior no pós programa de 

GPT, realizado após 8 semanas de prática da GPT, destacando-se na relação 

ao efeito do tempo, as variáveis Escola (p=0,002) e Família e si mesmo 

(p=0,001). Uma tendência em relação ao lazer (p=0,07) foi encontrada. 
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Tabela VI: Resultado da comparação entre o pré e pós programa de GPT do GE 

nas dimensões Escola, Família e si mesmo, Lazer e Autonomia do AUQEI 

 

Variáveis 

Grupo Experimental  

p-valor 

 

Pré Programa 

 

Pós Programa 

Escola (média±DP) 1,6 (± 0,4) 1,9 (±0,4) 0,002* 

Família e si mesmo 

(média±DP) 

1,5 (±0,3) 1,9 (±0,4) 0,001** 

Lazer (média±DP) 2,3 (±0,7) 2,4 (±0,5) 0,.07 

Autonomia (média±DP) 1,3 (±0,8) 1,4 (±0,6) 0,17 

 

Abreviações: Média e desvio padrão das dimensões do AUQEI,  seguido do p-valor da ANOVA 

com medidas repetidas no tempo. *p≤0,05 e **p≤0,001 

 

No tocante as questões independentes, observou-se efeito 

estatisticamente significativo em relação ao afeito do tempo nas questões sobre 

os momentos de brincadeiras durante o recreio escolar (p= 0,02), a prática de 

esportes (p=0,004), ao executar as lições de casa (p=0,004) e no ato de assistir 

televisão (p=0,008). 

Tabela VII: Resultado da comparação entre o pré e pós testes do GE questões 

independentes do AUQEI 

Variáveis Grupo Experimental  
p-valor Pré Programa 

 
Pós Programa 

Quando você vê uma 
fotografia sua 

2,2 (±0,8) 2,3 (±0,8) 0,7 

Em momentos de 
brincadeiras, durante o 

recreio escolar 

2,1 (±0,7) 2,4 (±0,6) 0,02* 

Quando você pratica um 
esporte 

2,2 (±0,7) 2,7 (±0,4) 0,004* 

Quando você faz as lições de 
casa 

1,9 (±1,0) 2,0 (±0,6) 0,002* 

Quando você fica internado 
no hospital 

0,7 (±1,0) 1,0 (±0,9) 0,1 

Quando você toma os 
remédios 

1,6 (±0,9) 1,4 (±0,9) 0,7 

Quando você pensa em 
quando tiver crescido 

1,8 (±1,1) 2,2 (±0,9) 0,1 

Quando você assiste 
televisão 

1,9 (±0,7) 2,5 (±0,7) 0,008* 
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Abreviações: Média das questões independentes do AUQEI, seguido do p-valor da ANOVA com 

medidas repetidas no tempo. *p≤0,05 e **p≤0,001 

 

Pelas comparações múltiplas de Tukey não detectou-se efeito 

estatisticamente (p≤0,05) significativo nem na relação entre grupos, nem na 

relação de tempo (pré e pós programa do GE). 

 

3.3 RESULTADOS DA ESCALA DE DESENVOLVIMENTO MOTOR – EDM 

 

A tabela VIII apresenta a frequência das variáveis (média) da avaliação 

motora comparando GE e GC, bem como o valor de p. 

 

Tabela VIII: Resultado da comparação entre GE e GC das variáveis do EDM 

Variáveis Grupo  

p-valor Controle 

(N=7) 

Experimental 

(N=15) 

Idade Cronológica – IC 123,4 130,4 0,3 

Idade Motora Geral – IMG 83,5 111,0 0,01* 

Motricidade Fina - IM1 70,2 112,8 0,6 

Motricidade Global - IM2 102,0 117,6 0,2 

Equilíbrio - IM3 77,1 117,2 0,0003* 

Esquema Corporal - IM4 92,5 118,4 0,6 

Organização Espacial - IM5 78,0 91,2 0,8 

Organização Temporal - IM6 94,2 110,4 0,2 

Quociente Motor Geral – QMG 67,8 86,0 0,09 

Quociente Motricidade Fina - 

QM1 

56,5 88,2 0,7 

Quociente Motricidade Global 

- QM2 

72,0 91,8 0,01* 

Quociente Equilíbrio - QM3 62,4 90,8 0,001** 

Quociente Esquema Corporal 

- QM4 

75,7 91,4 0,8 

Quociente Organização 

Espacial - QM5 

63,7 70,8 0,8 
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Quociente Organização 

Temporal - QM6 

77,2 85,2 0,6 

 

Abreviações: média das variáveis do EDM, seguido do p-valor da ANOVA com medidas 

repetidas para grupo. *p≤0,05 e **p≤0,001 

 

Em relação as variáveis do EDM, quanto a comparação dos grupos, 

detectou-se efeito estatisticamente significativo em Idade Motora Geral - IMG 

(p=0,01), Equilíbrio - IM3 (p=0,0003), Quociente Motricidade Global - QM2 

(p=0,01) e Quociente Equilíbrio - QM3 (p=0,001).  

Com relação ao efeito do tempo (tabela IX), embora se tenha observada 

melhora em todas as variáveis do EDM, só detectou-se significância estatística 

em Idade Motora Geral - IMG (p=<.0001), Motricidade Fina - IM1 (p=<.0001), 

Esquema Corporal - IM4 (p=0,01), Organização Espacial - IM5 (p=0,05), 

Quociente Motor Geral QMG (p=0,0005), Quociente Motricidade Fina - QM1 

(p=<.0001), Quociente Motricidade Global - QM2 (p=0,04) e Quociente Esquema 

Corporal - QM4 (p=0,05).  

 

Tabela IX: Resultado da comparação entre o pré e pós testes do GE das variáveis 

do EDM 

Variáveis Grupo Experimental  

p-valor Pré Programa 

 

Pós Programa 

 

Idade Cronológica - IC 128,4 (±16,8) 130,4 (±16,9) 0,6 

Idade Motora Geral - IMG 84,3 (±11,2) 111,0 (±11,9) <.0001** 

Motricidade Fina - IM1 52,8 (±21,5) 112,8 (±18,3) <.0001** 

Motricidade Global - IM2 96,4 (±22,5) 117,6 (±13,9) 0,4 

Equilíbrio - IM3 112,4 (±19,1) 117,2 (±20,6) 0,2 

Esquema Corporal - IM4 81,2 (±35,6) 118,4 (±23,5) 0,01* 

Organização Espacial - IM5 73,7 (±22,2) 91,2 (±20,6) 0,05* 

Organização Temporal - IM6 95,2 (±17,9) 110,4 (±21,2) 0,1 

Quociente Motor Geral – QMG 66,6 (±10,6) 86,0 (±10,4) 0,0005* 

Quociente Motricidade Fina - 

QM1 

41,6 (±14,6) 88,2 (±18,7) <.0001** 
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Quociente Motricidade Global 

- QM2 

75,2 (±15,3) 91,8 (±10,7) 0,04* 

Quociente Equilíbrio - QM3 89,8 (±21,5) 90,8 (±15,7) 0,4 

Quociente Esquema Corporal 

- QM4 

64,7 (±30,1) 91,4 (±17,0) 0,05* 

Quociente Organização 

Espacial - QM5 

58,2 (±18,3) 70,8 (±17,4) 0,1 

Quociente Organização 

Temporal - QM6 

74,4 (±14,4) 85,2 (±16,5) 0,2 

 

Abreviações: média e desvio padrão das variáveis do EDM, seguido do p-valor da ANOVA com 

medidas repetidas no tempo. *p≤0,05 e **p≤0,001 

 

Pelas comparações múltiplas de Tukey, foi detectado, dentro do GE, 

efeito estatisticamente significativo do tempo, com p-valor menor que 0,0001 em 

IM1, QM1, IMG e QMG (Tabela X). Já no grupo controle não foi possível detectar 

tal efeito, uma vez que p-valor foi maior que 0,05.  

 

Tabela X: comparações múltiplas de Tukey da interação entre 

grupo e tempo para IM1, QM1, IMG e QMG do EDM 

Variável Comparação p-

valor Grupo Tempo Grupo' Tempo' 

IM1 Controle Pre Controle Pre 0.2453 

Experimental Pos Experimental Pre <.0001 

QM1 Controle Pre Controle Pre 0.2927 

Experimental Pos Experimental Pre <.0001 

IMG Controle Pre Controle Pre 0.2106 

Experimental Pos Experimental Pre <.0001 

QMG Controle Pre Controle Pre 0.3256 

Experimental Pos Experimental Pre <.0001 

 

Quanto a classificação da Escala de Desenvolvimento sugerida por Rosa 

Neto (2002), ao comparar pré e pós programa de GPT do GE (Gráfico I), pode-

se verificar que este apresentou no pós programa melhora na categorização 

(p=0,02). Já na comparação entre GC e GE não observou-se efeito 

estatisticamente significativo. 
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Gráfico I: Resultado da comparação entre o pré e pós programa de GPT do GE da 

classificação do EDM 
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4.DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O presente estudo teve por objetivo geral elaborar, aplicar e avaliar um 

programa de ensino em Ginástica Geral relacionando-o com a qualidade de vida 

e as habilidades motoras de crianças que vivem em unidades de acolhimento. 

O processo de elaboração do programa de Ginástica para 

Todos/Ginastica Geral foi desenvolvido tendo como base a literatura 

especializada, a vivência e experimentação como professora da área. Para 

facilitar a elaboração do programa de ensino foram considerados os seguintes 

elementos para o processo de planejamento: relação ao material e ao local; 

relação ao processo pedagógico; relação aos alunos; relação ao plano de aula; 

e, relação ao processo coreográfico. 

Inicialmente, foram estabelecidos possíveis temas a serem desenvolvidos 

nas aulas, depois determinou-se objetivos motores, sociais e comportamentais, 

e então foram construídos os planos de aula, que, após uma avaliação 

diagnóstica, foram revisados e modificados a fim de melhor se adequarem a 

realidade do grupo pesquisado, com práticas humanizadas e livres de 

preconceitos. Para Gutierrez (2008) o que determina um processo exitoso é a 

presença do professor sem preconceitos e tentando humanizar os problemas 

que se apresentam no sentido de manter um equilíbrio entre o poder, dever e o 

querer. Deve-se tentar transcender a individualidade em razão de uma 

sociedade que respeite e aceite as diferenças. Ressalta-se a existência de algo 

que nos faz iguais como humano que é precisamente o fato de sermos 

diferentes.  

No início do processo de aplicação do programa de GPT observou-se 

certa resistência para escutar, dar atenção e executar às atividades solicitadas 

por parte de algumas meninas. Chaparim (2008), em seu estudo sobre a prática 

da GPT com adolescentes que vivem em instituição de proteção a crianças e 

adolescente, identificou um cenário semelhante e diz que essa arrogância 

funciona como forma de “escudo de proteção” com as pessoas que não 

conhecem ou que não confiam.  
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Como estratégia para criar um espaço mais colaborativo, para conquistar 

a confiança das meninas e realizar a transposição do escudo de autoproteção, 

foi feito, o que é conhecido na teoria comportamental (behaviorista), o reforço 

positivo. Isso ocorreu, por exemplo: parabenizando a cada execução correta, 

valorizando o esforço na efetivação dos movimentos e pedindo para demonstrá-

lo como exemplo para as demais meninas, sempre que era feito corretamente. 

Segundo Champarim (2008) a partir do momento em que as crianças e 

adolescentes dentro do grupo são valorizadas, passam a demonstrar maior 

segurança, que pode ser repassada para outras situações vividas fora do grupo.  

Todas as fases do processo de ensino e aprendizagem da GPT devem 

incentivar e valorizar a experiência e os interesses individuais, colocando-os a 

serviço do grupo; o estímulo à criatividade, à auto superação e à ludicidade; e a 

promoção da cooperação e da participação ativa de todos os integrantes do 

grupo (Ayoub, 2003; Toledo & Silva, 2013). Contextualizar a Ginástica com as 

realidades dos alunos, enfocando suas possibilidades e não limitações ou 

deficiências, permite um trabalho coletivo (Venditti & Venditti Junior, 2009; 

Gutierrez, 2008; Toledo & Silva, 2013). 

Portanto, foi observado que as meninas que antes usavam de escudo 

autoprotetor abaixaram as suas defesas, pois identificaram formas mais 

positivas para serem vistas e para conduzirem os relacionamentos. 

De acordo com Chaparim (2008) a vivência da GG possui significado 

associado a elementos de formação humana, devido ao ambiente acolhedor 

agradável, que as satisfaz por sentirem-se parte do grupo. Nele há a presença 

de diálogo, carinho, respeito mútuo e atitudes pedagógicas positivas, 

colaborando com a sociabilização e ampliação e atitudes de amizade, que 

favorecem a expressão de solidariedade. Os participantes começam a 

reformular e transformar seus projetos de vida, tornando-se capazes de sonhar 

e realizar mudanças em suas realidades (Toledo & Silva, 2013). 

A cada novo tema trazido elas reagiam com grande surpresa e sempre 

perguntavam “isso também é GG?”. Para o aprendizado da Ginástica leva-se em 

conta as diversas experiências dos alunos, porém sem se restringir a elas, 

procurando superá-las e transformá-las no decorrer do processo educativo, 

através do estímulo constante à auto superação e à criatividade (Ayoub, 2003). 
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Permitir que se trabalhe com as possibilidades, contextualizando as práticas de 

GG com os interesses, participação, olhar crítico e ativo dos participantes e da 

comunidade (Venditti & Venditti Junior, 2009). 

As aulas passaram a ser executadas com grande entusiasmo, de maneira 

que continuavam treinando os movimentos para mostrá-los na aula seguinte. 

A construção do processo coreográfico se deu com bastante animação, e 

a cada descoberta de um passo novo ou a utilização de um aparelho diferente 

gerava grande excitação. O processo de elaboração de uma composição 

coreográfica, deve privilegiar as experiências e interesses dos alunos e o 

trabalho em grupo, estimulando a cooperação, a capacidade de ação e a 

autonomia dos educandos, enquanto sujeitos do processo educativo, para que 

possam compor em coautoria com outros sujeitos, buscando novas 

interpretações, novas leituras, novas significações antes desconhecidas (Ayoub, 

2003; Gutierrez, 2008).  

A GG nessa perspectiva apresenta-se como uma ferramenta de 

prevenção e/ou resgate da situação de risco, pois trabalha ativamente o 

exercício da cidadania, do convívio e da criticidade – uma vez que os alunos 

participam e contribuem em todo o processo (Venditti & Venditti Junior, 2009). 

Uma Ginástica Geral, onde o professor cria e o aluno executa, não possui a 

orientação pedagógica necessária para possibilitar o desenvolvimento da atitude 

crítica no aluno que permita uma formação humana que respeite o outro como 

legitimo outro (Gutierrez, 2008). 

Sobre a utilização dos aparelhos Ayoub (2003) diz que a utilização de 

materiais diversificados favorecem a inventividade e enriquece o contexto 

educativo, além de ampliar o leque de opções de trabalho. 

A apresentação da coreografia se deu nas festividades natalinas da 

instituição, num espaço circense, onde estavam presentes além das meninas, 

os dirigentes, professores, colaboradores dentre outros. As apresentações em 

momentos comemorativos, envolvendo diversos grupos como público, também 

ganham significado muito importante, como uma possibilidade de demonstrar 

para a comunidade o trabalho desenvolvido nas aulas (Ayoub, 2003). 

O festival de GPT ao final de um processo didático permite aos 

participantes mostrar seus aprendizados e contemplar outros. Esses momentos 
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fazem parte da valorização de cada indivíduo e de cada grupo (Toledo & Silva, 

2013). 

Para combinar e misturar atividades da ginástica, somada a elementos 

das artes, é necessário o apoio de todos os colegas, e, mais importante ainda, o 

produto final representa o esforço que o indivíduo fez em benefício do grupo, 

mas também o grupo devolve para ele a satisfação do trabalho comunitário 

(Gutierrez, 2008). 

Para o processo de avaliação do programa de treinamento de GPT 

aplicou-se o teste de qualidade de vida e de habilidades motoras onde o grupo 

experimental atingiu valores melhores após 8 semanas de atividades. 

Ao comparar, através de teste t, o GE e GC e suas variáveis a fim de 

garantir que os grupos eram comparáveis, não se constatou diferenças 

significativas, entretanto observou-se uma tendência na variável problemática 

(p±0,06). O GE apresentou um maior número de crianças com exploração, abuso 

e suspeita de abuso sexual. Esse tipo de violência só pode ser compreendida a 

partir das relações de gêneros e fatores culturais, sociais e econômicos e não 

como um fato isolado,  (Magalhães, 2015) a violência sexual está baseada nas 

questões de poder e dominação da sociedade, principalmente no que se refere 

às questões de normatização da sexualidade humana e à forma de dominação 

e opressão (Inoue & Ristum , 2008). 

Já o GC continha outras situações de violência, como negligência e 

abandono. 

Um aspecto significativo é o fato de que algumas meninas tinham 

limitações no processo de alfabetização. Isso gerou dificuldades de 

compreensão do teste de QV, que foram superados através da leitura e da 

explicação do pesquisador quando necessário. 

Ao comparar o GC e GE nas dimensões do AUQEI constatou-se 

significância nas variáveis lazer (p=0,02) e autonomia (p=<.0001). O termo 

autonomia pode ser entendido como a capacidade de governar-se (Ferreira, 

1999), portanto é um ato de tomada de decisões e de autogestão que passam 

pelo processo de desenvolvimento pessoal. Chaparim (2008) em seu estudo 

com adolescentes que vivem em abrigo identificou, após um programa de GG, 

melhoria no seu desenvolvimento pessoal. Segundo o autor, os adolescentes 
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atribuem à Ginástica Geral a possibilidade de autovalorizarem-se, 

autoconhecerem-se, superarem limitações e adquirirem mais confiança em si 

mesmas. As adolescentes consideram as atividades de grande valor por serem 

meios de se educarem e de aprenderem coisas importantes para vida, sobre o 

seu corpo e sobre si mesmas. 

Para Gutierrez (2008) a construção da autonomia passa pelo processo de 

problematização da aprendizagem, colocando o aluno frente a sua problemática 

social, como indivíduo e pessoa que pode e deve contribuir com mudanças que 

permitam a formação humana necessária para gerar ambientes nos quais seja 

possível vivenciar as diferencias em paz e liberdade. 

Ao criar oportunidades e contato com as atividades de Ginástica Geral, 

abre-se um universo de possibilidades futuras e presentes para colaborar com a 

formação humana desses alunos e também suas atuações no mundo em que 

vivem (Venditti & Venditti Junior, 2009). Enfatizar o aspecto motor interfere de 

várias maneiras no fator cognitivo, evidenciando-se uma ligação entre ambos, 

representando a harmonia psicomotora da criança que envolve o cognitivo e o 

motor (Di Nucci, 2007). Primar por uma linguagem clara, com instrução objetiva 

e correta, com comandos relacionados as partes do corpo, ajudam o aprendiz 

na melhoria das suas habilidades motoras (Pehkonen, 2010). 

Já na comparação pré e pós programa do GE das dimensões do AUQEI 

obteve-se destaque as variáveis Escola (p=0,002) e Família e si mesmo 

(p=0,001). Uma tendência em relação ao lazer (p=0,07) foi encontrada. Esses 

elementos estão ligados aos aspectos psicológicos e aos sentimentos positivos, 

esses sentimentos vão desde sentimentos pessoais, coletivos, qualidades 

identificadas nos outros participantes, no grupo, até oportunidades de 

crescimento profissional, tanto em relação a novas oportunidades de trabalho, 

quanto a novos aprendizados (Densiderio, 2009; Froberg & Andersen, 2010). 

Com exceção das questões referentes a ficar internado e tomar remédios, 

as questões independentes do GE apresentam médias superiores ao GC, 

inclusive no primeiro caso apresenta significância no valor de p (p=0,005). Essa 

situação mostrou-se significativa no GC, mas não se verifica no pré programa do 

GE, o que evidencia uma particularidade a ser estudada no GC, contudo tal 

elemento não é objeto dessa investigação. 
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O bem estar provocado pela prática de esportes se destaca na 

comparação entre grupos, com p=0,006, portanto através da prática da GPT 

pode-se promover um estilo de vida mais ativo e saudável, pois ela apresentou-

se como uma estratégia de educação para a saúde uma vez que a aprendizagem 

foi calcada no porquê e para que fazer. Efetivar ações que motivem a prática da 

ginástica ainda no início da vida incentiva a criação de um hábito duradouro, 

baseado no querer sentir e poder vivenciar (Gaya, et al., 2010). 

Em relação ao efeito do tempo das questões independentes no GE 

observou-se efeito estatisticamente significativo nas questões sobre os 

momentos de brincadeiras durante o recreio escolar (p= 0,02), a prática de 

esportes (p=0,004), ao executar as lições de casa (p=0,004) e no ato de assistir 

televisão (p=0,008). Os dois primeiros elementos estão diretamente ligados as 

relações sociais e o domínio das relações pessoais e corroborando com 

Densiderio (2009) que afirma a partir de suas pesquisas que a GG possibilita 

relações sociais que vão além da sua prática, que os outros espaços (Čuljak, 

Kalinski, Kezić, Miletić, 2014) de convivência da criança são contaminados pelo 

ambiente propício, cercado de sentimentos positivos, relacionamentos 

saudáveis, acesso a novas informações e atualizações, possibilidade de 

conhecer novas culturas e outras pessoas, valorização de diferenças pessoais 

ao invés de detrimentos ou comparações. 

Em relação as variáveis do EDM, quanto a comparação dos grupos, 

detectou-se efeito estatisticamente significativo em Idade Motora Geral – IMG, 

Equilíbrio - IM3. Bianconi (2012) em estudo onde aplica um programa de 

habilidades motoras com pessoas deficientes intelectuais identifica no pós 

programa de GPT melhoria em todas as áreas da motricidade destacando que 

no pré programa 63,64% dos participantes encontravam-se numa classificação 

muito inferior das habilidades motoras e após o programa o mesmo número 

evolui para uma classificação de normalidade. 

O mesmo autor ressalta que a organização metodológica do programa e 

a participação e assiduidade dos alunos são pontos muito relevantes para o 

sucesso das aulas e de seus resultados. 
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O alto nível de controle das habilidades motoras são pré requisitos básicos 

da aprendizagem e desempenho dos elementos ginásticos (Marković, Čavar, & 

Sporiš, 2012; Čuljak, Kalinski, Kezić, Miletić, 2014). 

Pehkonen (2010) ao longo de três anos avaliou as melhorias que a 

ginástica promoveu nas habilidades motoras de 280 crianças praticantes de 

ginástica na educação física e observou no somatório dos coeficientes uma 

variação de .87 para .93 na constância das habilidade ginásticas, e melhoria 

estatisticamente significativa (±0,04) no controle motor das crianças. 

Apesar de observado melhoria na coordenação motora global ela não 

mostrou-se significativa, e isso provavelmente ocorreu devido a falta de força 

muscular para execução de salto. Bianconi (2012) chega a um resultado 

semelhante na coordenação motora global, e justifica esse resultado a falta de 

força e sugere um trabalho específico de musculação. 

A força muscular exerce grande influência para uma boa coordenação 

global, e existem provas substanciais de que adultos que mantêm o estilo de 

vida fisicamente ativo experimentam declínios muito menores na força muscular 

do que do adultos não ativos (Gallahue & Ozmun, 2005). 

O sucesso de cada ginasta está diretamente dependente do nível de sua 

capacidade motora, em particular força. Força ocupa o lugar mais alto dentro do 

hierarquia em relação a outras habilidades motoras, em todas as três formas 

básicas (explosivo, repetitivo e estático). Treinamento de força inconsistente 

pode explicar o declínio no desempenho, ou pelo menos a estagnação da 

melhoria do movimento (Marković, Čavar, & Sporiš, 2012). 

Após o cálculo para determinação do quociente motor obtivemos 

relevância no quociente Motricidade Global - QM2 e Quociente Equilíbrio - QM3.  

Já na relação pré e pós programa de GPT do GE observou-se melhoria 

em todas as variáveis do EDM, com destaque para em Idade Motora Geral – 

IMG, Motricidade Fina - IM1, Esquema Corporal - IM4, Organização Espacial - 

IM5, Quociente Motor Geral QMG, Quociente Motricidade Fina - QM1, Quociente 

Motricidade Global - QM2 e Quociente Esquema Corporal - QM4, que obtiveram 

efeito estatisticamente significativo. Portanto, pode-se ver que a prática da GPT 

bem orientada, planejada a partir das necessidades do grupo, que respeita a 
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progressão das dificuldades técnicas ao mesmo tempo que provoca e desafia a 

novos aprendizados possibilita melhorias nas habilidades motoras das crianças.  

O professor deve observar a necessidade de sugerir atividades 

desafiadoras aos alunos, entretanto essas devem ser possíveis de serem 

executadas pelos mesmos, o professor deve fornecer tarefas que são 

adequadas as habilidades do aluno (Pehkonen, 2010). 

Diferentemente de Di Nucci (2007) que ao traçar o perfil motor de crianças 

de 6 a 11 anos de idade identificou que seus desempenhos nas provas (IM1, 

IM2, IM3, IM4, IM5) estavam abaixo da média e das suas respectivas IC e que 

aponta a necessidade de identificação dos fatores (ambiental, social, afetivo) que 

influência o desenvolvimento motor, na presente pesquisa identificou-se que a 

GPT possibilita enriquecimento motor e desenvolvimento de habilidades e 

gestos motores que podem ser redefinidos, reinventados, alterados e 

reutilizados para as mais diversas atividades do cotidiano (Venditti & Venditti 

Junior, 2009; Marković, Čavar, & Sporiš, 2012). 

Afim de verificar a menor diferença significativa entre as variáveis foi feito 

uma comparação múltipla de Tukey, onde foi detectado que, dentro do GE, 

temos um efeito do tempo, portanto houve uma evolução estatisticamente 

significativa entre os tempos pré e pós programa com p-valor menor que 0,0001 

em IM1, QM1, IMG e QMG. Arruda & Silva (2009) ao desenvolverem um estudo 

onde aplicaram o EDM num modelo pré e pós teste intermediados por um 

programa de trinta horas de recreação e lazer, chegaram à conclusão de que 

esse não era um tempo significativo para gerar transformações motoras, 

entretanto, no corrente estudo ao aplicar o programa de GG chegou-se a 

resultados significativos, o que pode ter sido possível por uma melhor seleção 

didático metodológica dos conteúdos. 

Situação similar mostrou a pesquisa de Čuljak, Kalinski, Kezić, Miletić 

(2014) que buscaram reconhecer a importância das habilidades fundamentais 

de movimento para a aquisição de habilidades em ginástica especializadas. Para 

isso pesquisou 75 crianças (30 meninos e 45 meninas) que foram avaliadas 

antes e após doze aulas de ginástica e observou que todos os infantes 

apresentaram melhores resultados após a intervenção, e acrescenta que quem 

obteve bons resultados no início do processo conseguiu superar melhor as 
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dificuldades do processo de aprendizagem, e apresentou maiores resultados na 

medição final.  

Quanto a classificação da Escala de Desenvolvimento sugerida por Rosa 

Neto (2002), observou-se que todas as crianças que antes eram “muito inferior” 

evoluíram pelo menos para “inferior”, portanto, deslocaram-se em direção as 

classificações médias, tendo como característica um perfil motor mais 

homogêneo com sua IC. Nenhuma das meninas avaliadas apresentou no 

reteste, resultados extremos de avanço “muito superior” e atraso “muito inferior”. 

Tais resultados corroboram com os obtidos por Costa & Silva (2009) e por 

Rondon, Baruki, Cruz, & Macedo (2010) que observaram evolução nas 

classificações médias após intervenções em Educação Física escolar. 

Programas de ginástica não competitivas colaboram no desenvolvimento 

da coordenação, da força, da flexibilidade, ao mesmo tempo que reforçam o bem 

estar e a confiança (Kurnik, Kajtna, Bedenik, & Kovač, 2013). A atividade física 

é de suma importância para o desenvolvimento motor e físico da criança 

(Gallahue & Ozmun, 2005) e consequentemente tem efeito significativo na sua 

saúde (Froberg & Andersen, 2010). 
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CONCLUSÕES 

 

São necessárias diferentes estratégias de ensino para preparar a criança 

e o adolescente para a vida em sociedade. Torná-lo um cidadão ativo e crítico, 

mostra-se um dos compromissos da GPT tal como da Educação Física que 

desempenha papel fundamental no desenvolvimento humano do indivíduo uma 

vez que proporciona independência, autonomia, poder de decisão e igualdade 

de oportunidades. 

Assim sendo, diante dos resultados apresentados conclui-se que a prática 

da GPT é uma estratégia pedagógica de caráter motivacional que, além de 

fortalecer os relacionamentos e propiciar novas experiências para os alunos 

participantes, gera prazer com a descoberta dos conteúdos gímnicos. Que sua 

prática possibilita a integração entre os diversos participantes, o respeito à 

individualidade e aos limites dos integrantes. 

A qualidade e a diversidade das experiências motoras proporcionadas 

pela GG a criança mostraram ser determinantes no desenvolvimento da 

percepção positiva do eu e do mundo que a cerca, gerando melhoria nos índices 

de QV na comparação GC e GE, e na comparação pré e pós programa de GPT 

do GE. 

Foi possível verificar melhorias nas diversas variáveis motoras estudadas. 

Portanto o tempo de 8 semanas de aula mostrou-se significativo para gerar 

transformações motoras tanto na comparação GC e GE, quanto na comparação 

pré e pós testes do GE. 

A GPT elaborada e aplicada com base numa progressão pedagógica, 

permite ao indivíduo identificar a posição do seu corpo, ou parte dele, no espaço, 

a sintonização espaço temporal do movimentos, reagir prontamente à diversas 

situações, manter-se em equilíbrio, ainda que em situações dificultadas. Assim, 

esses aspectos psicomotores desempenham um papel primordial na estrutura 

do movimento com o intuito de responder ás exigências do dia a dia, do trabalho 

e do desporto, dessa forma as aulas de GPT transcenderam o trabalho com as 

habilidades motoras ao promoverem diversificadas interações sociais a 

autonomia em aprender novas tarefas. 
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Diante das constatações evidenciadas por ocasião da apreciação e da 

discussão dos resultados, acredita-se que se faz necessário o desenvolvimento 

de mais estudos que investiguem um número maior de participantes incluindo 

crianças e adolescentes do sexo masculino e feminino, bem como sua influência 

em outros contextos sociais, como casas para menores infratores. Seria 

pertinente ainda avaliar a influência da modalidade na composição corporal e na 

percepção de auto imagem. 
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INFLUÊNCIA DE UM PROGRAMA DE GINÁSTICA PARA TODOS NAS HABILIDADES 

MOTORAS E QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS QUE VIVEM EM UNIDADES DE 

ACOLHIMENTO 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 – CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Escola Ciências da Vida e do Ambiente  

Departamento de Ciências do Desporto, Exercício e Saúde  

 

 Fortaleza, 05 de Agosto de 2014 

 

Carta de Apresentação 

 

Sou Maria Tatiana de Lima Rocha, concludente do Curso de Mestrado em 

Educação Física e Desporto, orientanda da Profª Ágata Cristina Marques Aranha, e 

estou realizando pesquisa sobre tema “Influência de um programa de Ginástica Geral 

nas Habilidades Motoras e Qualidade de vida de crianças institucionalizadas”, dessa 

forma pretende-se elaborar, aplicar e avaliar um programa de ensino em Ginástica Geral 

relacionando-o com a qualidade de vida e as habilidades motoras de crianças.  

Portanto, venho por meio deste solicitar autorização para implementação do 

referido programa na vossa instituição. Esclareço que ao participar da pesquisa todos 

os dados coletados, as análises, conclusões e possíveis recomendações, serão 

disponibilizadas para a instituição ao término do estudo. Quanto à divulgação das 

informações fica a critério da mesma a autorização para sua identificação. 

 

Certa de seu interesse, atenciosamente, 

 

 

___________________________________________ 

Maria Tatiana de Lima Rocha 

  



 

 

NEXO 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE TRÁS DOS MONTES E ALTO DOURO 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Elaborado de acordo com a Resolução 466/2012-CNS/CONEP) 
 

Convidamos V.Sa. a participar da pesquisa ‘Influência de um programa 
de ginástica geral na avaliação motora e qualidade de vida de crianças que vivem 
em abrigo’, sob responsabilidade do pesquisador Maria Tatiana De Lima Rocha, 
orientada pela Ágata Cristina Marques Aranha, tendo por objetivo elaborar, 
aplicar e avaliar um programa de ensino em ginástica geral relacionando-o com 
a qualidade de vida e as habilidades motoras de crianças que vivem em abrigo. 

Para realização deste trabalho usaremos o(s) seguinte(s) método(s): os 

testes a serem aplicados serão a “Escala de Avaliação de Qualidade de Vida” - 

AUQEI - AUTOQUESTIONNAIRE QUALITÉ DE VIE ENFANT IMAG. 

(Assumpção Jr. et all, 2000); a Escala de Desenvolvimento Motor – EDM (Rosa 

Neto et all, 2010); e, aplicação de um programa de ensino de ginástica para todos 

consistindo em duas aulas semanais com duração média de sessenta minutos, 

em um período de dois meses, culminando com a elaboração e apresentação de 

um processo coreográfico, totalizando 16 encontros. 

Esclarecemos que manteremos em anonimato, sob sigilo absoluto, 

durante e após o término do estudo, todos os dados que identifiquem o sujeito 

da pesquisa usando apenas, para divulgação, os dados inerentes ao 

desenvolvimento do estudo.  

Quanto aos riscos e desconfortos, os movimentos realizados durante as 

aulas são movimentos ginásticos onde serão utilizado as técnicas de auxilio 

segurança pessoal, material, metodológico e psicológico. Uma vez que algumas 

dessas técnicas são movimentos novos para as crianças e jovens é possível que 

haja algum desconforto como: uma fadiga muscular, entorse de alguma 

articulação principalmente a do tornozelo. 

Caso você venha a sentir algo dentro desses padrões, comunique ao 

pesquisador para que sejam tomadas as devidas providências teremos sempre 

um carro a disposição para levá-lo a solução que for necessária, como a um 

hospital mais próximo, ficando de total responsabilidade do pesquisador todos 

os custos dos procedimentos. 

Os benefícios esperados com o resultado desta pesquisa os dados 

coletados reverterão para a área de abrangência da ONG pesquisada na cidade 

de Fortaleza, tanto individualmente como coletivamente aos sujeitos envolvidos 

com as situações de abuso. No âmbito coletivo devem alcançar, sobretudo às 

políticas públicas de promoção de saúde, tendo em vista as reflexões advindas 

com o levantamento dos dados sobre os benefícios da prática da Ginastica Geral 

e incrementar ações programáticas para o estímulo ao desenvolvimento psico 

motor nas crianças institucionalizadas por abuso. 

O (a) senhor (a) terá os seguintes direitos: a garantia de esclarecimento e 

resposta a qualquer pergunta; a liberdade de abandonar a pesquisa a qualquer 



 

 

momento sem prejuízo para si ou para seu tratamento (se for o caso); a garantia 

de que em caso haja algum dano a sua pessoa (ou o dependente), os prejuízos 

serão assumidos pelos pesquisadores ou pela instituição responsável, inclusive 

acompanhamento médico e hospitalar (se for o caso). Caso haja gastos 

adicionais, os mesmos serão absorvidos pelo pesquisador. 

Nos casos de duvidas e esclarecimentos o (a) senhor (a) deve procurar a 

pesquisadora Maria Tatiana de Lima Rocha, residente a Rua Martinho 

Rodrigues, 1301. Bairro de Fátima. Celular: 85 8812-8487; 85 9964-3858. 

 
 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu José Alberto Moreno Carrillo, responsável pela menor 

___________________________________ após ter recebido todos os 

esclarecimentos e ciente dos meus direitos, concordo em participar desta 

pesquisa, bem como autorizo a divulgação e a publicação de toda informação 

por mim transmitida, exceto dados pessoais, em publicações e eventos de 

caráter científico. Desta forma, assino este termo, juntamente com o 

pesquisador, em duas vias de igual teor, ficando uma via sob meu poder e outra 

em poder do(s) pesquisador (es).  

 

Local: ____________________________________________Data:___/___/___  

 

 

________________________________             _________________________ 

Assinatura do Sujeito (ou responsável)                 Assinatura do pesquisador  

  



 

 

ANEXO 3 – CARTA DE ANUÊNCIA 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 
(Elaborado de acordo com a Resolução 466/2012-CNS/CONEP) 

 

         Aceito a pesquisadora Maria Tatiana de Lima Rocha da Universidade Trás 

dos Montes e Alto Douro – UTAD, PT, com pesquisa intitulada “Influência de um 

programa de ginástica geral na avaliação motora e qualidade de vida de crianças 

que vivem em abrigo”, sob orientação da Professora Dra. Ágata Cristina Marques 

Aranha.  

         Ciente dos objetivos e da metodologia da pesquisa acima citada, concedo 

a anuência para seu desenvolvimento, desde que me sejam assegurados os 

requisitos abaixo:  

· O cumprimento das determinações éticas da Resolução nº466/2012 

CNS/CONEP. 

· A garantia de solicitar e receber esclarecimentos antes, durante e depois do 

desenvolvimento da pesquisa. 

· Não haverá nenhuma despesa para esta instituição que seja decorrente da 

participação dessa pesquisa. 

· No caso do não cumprimento dos itens acima, a liberdade de retirar minha 

anuência a qualquer momento da pesquisa sem penalização alguma.  

 

 

____________________________                        _______________ 

                Local                                                                    data 

 

 

 

Assinatura do responsável pela Instituição 

  



 

 

ANEXO 4 – TERMO DE ASSENTIMENTO 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

(Elaborado de acordo com a Resolução 466/2012-CNS/CONEP) 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “Influência de um programa 

de ginástica geral na avaliação motora e qualidade de vida de crianças que vivem em abrigo” sob 

minha responsabilidade e do orientador Professor Ágata Cristina Marques Aranha, cujo objetivo 

é elaborar, aplicar e avaliar um programa de ensino em ginástica geral relacionando-o com a 

qualidade de vida e as habilidades motoras de crianças que vivem em abrigo. 

Para realização deste trabalho usaremos o(s) seguinte(s) método(s): os testes a serem 

aplicados serão a “Escala de Avaliação de Qualidade de Vida” - AUQEI - 

AUTOQUESTIONNAIRE QUALITÉ DE VIE ENFANT IMAG. (Assumpção Jr. et all, 2000); a 

Escala de Desenvolvimento Motor – EDM (Rosa Neto et all, 2010); e, aplicação de um programa 

de ensino de ginástica para todos consistindo em duas aulas semanais com duração média de 

sessenta minutos, em um período de dois meses, culminando com a elaboração e apresentação de 

um processo coreográfico, totalizando 16 encontros. 

Seu nome, assim como todos os dados que lhe identifiquem, serão mantidos sob sigilo 

absoluto, antes, durante e após o término do estudo.  

Quanto aos riscos e desconfortos, os movimentos realizados durante as aulas são 

movimentos ginásticos onde serão utilizado as técnicas de auxilio segurança pessoal, material, 

metodológico e psicológico. Uma vez que algumas dessas técnicas são movimentos novos para 

as crianças e jovens é possível que haja algum desconforto como: uma fadiga muscular, entorse 

de alguma articulação principalmente a do tornozelo. 

Caso você venha a sentir algo dentro desses padrões, comunique ao pesquisador para que 

sejam tomadas as devidas providências. Os benefícios esperados com o resultado desta pesquisa 

os dados coletados reverterão para a área de abrangência da ONG pesquisada na cidade de 

Fortaleza, tanto individualmente como coletivamente aos sujeitos envolvidos com as situações de 

abuso. No âmbito coletivo devem alcançar, sobretudo às políticas públicas de promoção de saúde, 

tendo em vista as reflexões advindas com o levantamento dos dados sobre os benefícios da prática 

da Ginastica Geral e incrementar ações programáticas para o estímulo ao desenvolvimento psico 

motor nas crianças institucionalizadas por abuso. 

No curso da pesquisa você tem os seguintes direitos: a) garantia de esclarecimento e 

resposta a qualquer pergunta; b) liberdade de abandonar a pesquisa a qualquer momento, mesmo 

que seu pai ou responsável tenha consentido sua participação, sem prejuízo para si ou para seu 

tratamento (se for o caso); c) garantia de que caso haja algum dano a sua pessoa, os prejuízos 

serão assumidos pelos pesquisadores ou pela instituição responsável inclusive acompanhamento 

médico e hospitalar (se for o caso).  

         Caso haja gastos adicionais, os mesmos serão absorvidos pelo pesquisador. Nos casos de 

dúvidas você deverá falar com seu responsável, para que ele procure os pesquisadores, a fim de 



 

 

resolver seu problema (informar nome, endereço profissional e telefone do pesquisador 

responsável e de toda equipe).  

 

Assentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa “Influência de um 

programa de ginástica geral na avaliação motora e qualidade de vida de crianças que vivem em 

abrigo”. Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. Entendi que posso dizer 

“sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir que ninguém vai 

ficar furioso. Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis. 

Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da pesquisa.  

  

Local , ____de _________de _________.  

  

                                                                                                                  

   Assinatura do menor            

  



 

 

ANEXO 5 - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA EM 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES (AUQEI) 

Algumas vezes você está 

muito infeliz? 

Diga por quê:  

Algumas vezes você está 

infeliz? 

Diga por quê:  

Algumas vezes você está 

feliz? 

Diga por quê:  

Algumas vezes você está 

muito feliz? 

Diga por quê:  

_______________ 

_______________ 

_______________  

_______________ 

_______________ 

_______________  

_______________ 

_______________ 

_______________  

_______________ 

_______________ 

_______________  

 

 Diga como você se sente: 

 

Muito infeliz Infeliz Feliz Muito Feliz 

1 à mesa, junto com sua família. (     ) (     ) (     ) (     ) 

2 à noite, quando você se deita. (     ) (     ) (     ) (     ) 

3 se você tem irmãos, quando brinca com eles (     ) (     ) (     ) (     ) 

4 à noite, ao dormir. (     ) (     ) (     ) (     ) 

5 na sala de aula. (     ) (     ) (     ) (     ) 

6 quando você vê uma fotografia sua. (     ) (     ) (     ) (     ) 

7 em momentos de brincadeiras, durante o recreio escolar. (     ) (     ) (     ) (     ) 

8 quando você vai a uma consulta médica. (     ) (     ) (     ) (     ) 

9 quando você pratica um esporte. (     ) (     ) (     ) (     ) 

10 quando você pensa em seu pai. (     ) (     ) (     ) (     ) 

11 no dia do seu aniversário. (     ) (     ) (     ) (     ) 

12 quando você faz as lições de casa. (     ) (     ) (     ) (     ) 

13 quando você pensa em sua mãe. (     ) (     ) (     ) (     ) 

14 quando você fica internado no hospital. (     ) (     ) (     ) (     ) 

15 quando você brinca sozinho (a). (     ) (     ) (     ) (     ) 

16 quando seu pai ou sua mãe falam de você. (     ) (     ) (     ) (     ) 

17 quando você dorme fora de casa. (     ) (     ) (     ) (     ) 

18 quando alguém te pede que mostre alguma coisa que você 

sabe fazer. 

(     ) (     ) (     ) (     ) 

19 quando os amigos falam de você. (     ) (     ) (     ) (     ) 

20 quando você toma os remédios. (     ) (     ) (     ) (     ) 



 

 

21 durante as férias. (     ) (     ) (     ) (     ) 

22 quando você pensa em quando tiver crescido. (     ) (     ) (     ) (     ) 

23 quando você está longe de sua família. (     ) (     ) (     ) (     ) 

24 quando você recebe as notas da escola. (     ) (     ) (     ) (     ) 

25 quando você está com os seus avós. (     ) (     ) (     ) (     ) 

26 quando você assiste televisão. (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 6 - ESCALA DE DESENVOLVIMENTO MOTOR – EDM. 

 

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, figura nº 1. 

"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, figura nº 

2. "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, figura nº 4. "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 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 seqüência. 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. 

 

11 ANOS - AGARRAR UMA BOLA 

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 mão 

 

 

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), 

figura nº 12. 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, figura 

nº 13. Erros: movimentos não simultâneos de ambas as pernas, cair sobre os calcanhares. Tentativas: duas. 

 

5 ANOS - SALTAR UMA ALTURA DE 20CM 

Com os pés juntos: saltar sem impulso uma altura de 20cm, figura nº 14. 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, figura nº 15. Erros: afastar-se da linha; balanceios; afastar um pé do outro; execução 

ruim. Tentativas: três. 

 

7 ANOS – PÉ MANCO 

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, figura nº 16. 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 40CM 

Com os pés juntos: saltar sem impulso uma altura de 40cm, figura nº 17. 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 - SALTAR SOBRE O AR 



 

 

Salto no ar, flexionar os joelhos para tocar os calcanhares com as mãos, figura nº 18. 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, figura nº 19. 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, figura nº 20. Erros: perder o equilíbrio e cair, agarrar-se no encosto da cadeira. Tentativas: 

três. 

 

EQUILÍBRIO 

 

2 ANOS - EQUILÍBRIO 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, figura nº 21. Erros: deslocar os pés, mover os braços. Duração: 10 segundos. 

 

3 ANOS - EQUILÍBRIO 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 sentarse sobre o calcanhar), figura nº 22. 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 - EQUILÍBRIO COM O TRONCO FLEXIONADO 

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

esta posição, figura nº 23. Erros: mover os pés; flexionar as pernas; tempo inferior a 10 segundos. 

Tentativas: duas. 

 

5 ANOS - EQUILÍBRIO NAS PONTAS DOS PÉS 

Manter-se sobre a ponta dos pés, olhos abertos, braços ao longo do corpo, pés e pernas juntos, figura nº 24. 

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, figura nº 25. 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, figura nº 26. 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 perna. 

 

8 ANOS - EQUILÍBRIO DE CÓCORAS 

De cócoras, braços estendidos lateralmente, olhos fechados, calcanhares e pés juntos, figura nº 27. 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. 

 

9 ANOS - EQUILÍBRIO COM O 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), figura nº 28. 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, figura nº 

29. 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, figura nº 30. 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. 

Item 1: O examinador apresenta suas mãos abertas, palmas para face do sujeito (40cm de distância entre as 

mãos, a 20cm do peito). 

Item 2: O mesmo, com os punhos fechados. 

Item 3: Mão esquerda aberta, mão direita fechada. 

Item 4: Posição inversa à anterior. 

Item 5: Mão esquerda vertical, mão direita horizontal, tocando a mão esquerda em ângulo reto. 

Item 6: Posição inversa. 

Item 7: Mão esquerda plana, polegar em nível do esterno, mão e braço direitos inclinados, distância de 

30cm entre as mãos, mão direita por cima da mão esquerda. 

Item 8: Posição inversa. 

Item 9: As mãos estão paralelas, a mão esquerda está diante da mão direita a uma distância de 20cm, a mão 

esquerda está por cima da direita, desviada uns 10cm. Previamente se pede à criança que feche os olhos; a 

profundidade pode deduzir-se do movimento das mãos do examinador. 

Item 10: Posição inversa. 

 

PROVA DE IMITAÇÃO DE GESTOS SIMPLES (movimentos dos braços). 

2º Imitação de 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. 

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, figura nº 33. 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. 

PONTUAÇÃO / IDADE NÚMERO DE TRAÇOS 

6 anos 57 – 73 

7 anos 74 – 90 

8 anos 91 – 99 

9 anos 100 – 106 

10 anos 107 – 114 

11 anos 115 ou mais 

 

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. 

 

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, figura nº 35. 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. 

 

6 ANOS - DIREITA / ESQUERDA - CONHECIMENTO SOBRE SI 

Identificar em si mesmo a noção de direita e esquerda. 

1. Levantar a mão direita 

2. Levantar a mão esquerda 

3. Indicar o olho direito 

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  

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. 

1. Mão direita na orelha esquerda 

2. Mão esquerda no olho direito 

3. Mão direita no olho esquerdo 

4. Mão esquerda na orelha direita 

5. Mão direita no olho direito 

6. Mão esquerda na orelha esquerda 

 

8 ANOS - DIREITA / ESQUERDA - RECONHECIMENTO SOBRE OUTRO 

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

direita...”.  

1. Toca-me a mão direita 2. Toca-me a mão esquerda 3. Em que mão tem a bola? O observador tem uma 

bola na mão direita. Êxito: Três acertos - 3/3 

 

 

9 ANOS - REPRODUÇÃO DE MOVIMENTOS – 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. 

1. Mão esquerda no olho direito 

2. Mão direita na orelha direita 

3. Mão direita no olho esquerdo 

4. Mão esquerda na orelha esquerda 

5. Mão direita no olho direito 6. Mão esquerda na orelha direita 

7. Mão direita na orelha esquerda 

8. Mão esquerda no olho esquerdo 

 

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 

1. Mão esquerda no olho direito 

2. Mão direita na orelha direita 

3. Mão direita no olho esquerdo 4. Mão esquerda na orelha esquerda 

5. Mão direita no olho direito 

6. Mão esquerda na orelha direita 

7. Mão direita na orelha esquerda 

8. Mão esquerda no olho esquerdo 

 

11 ANOS - RECONHECIMENTO DA POSIÇÃO RELATIVA DE TRÊS OBJETOS 

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.  

.. O CUBO AZUL ESTÁ À DIREITA OU À ESQUERDA DO VERMELHO? 

.. O CUBO AZUL ESTÁ À DIREITA OU À ESQUERDA DO AMARELO? 

.. O CUBO AMARELO ESTÁ À DIREITA OU À ESQUERDA DO AZUL? 

.. O CUBO AMARELO ESTÁ À DIREITA OU À ESQUERDA DO VERMELHO? 

.. O CUBO VERMELHO ESTÁ À DIREITA OU À ESQUERDA DO AMARELO? 

.. O CUBO VERMELHO ESTÁ À DIREITA OU À ESQUERDA DO AZUL? 

Êxitos: Cinco acertos - 5/6 

PONTUAÇÃO - ORGANIZAÇÃO ESPACIAL 

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

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



 

 

AVALIAÇÃO – ORGANIZAÇÃO ESPACIAL 

.. 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" 

MANUAL DE AVALIAÇÃO MOTORA ‐ EDM 



 

 

 

6 a 11 ANOS – ESTRUTURAS TEMPORAIS / RITMO 

ETAPA 1 - ESTRUTURA ESPAÇO-TEMPORAL (REPRODUÇÃO DE 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 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 (DITADO) 

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 

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 CIRCUNFERÊNCIAS 

.. COMPREENSÃO DO SIMBOLISMO (COM OU SEM EXPLICAÇÃO) 

.. CONDUTA DA CRIANÇA DURANTE OS TESTES (ATENÇÃO, CONCENTRAÇÃO, ANSIEDADE, 

HIPERATIVIDADE, ETC.). 

 

IDADE PONTOS 

6 anos 6 – 13 acertos 



 

 

7 anos 14 – 18 acertos 

8 anos 19 – 23 acertos 

9 anos 24 – 26 acertos 

10 anos 27 – 31 acertos 

11 anos 32 – 40 acertos 

 

LATERALIDADE 

 

LATERALIDADE DAS MÃOS 

1. Lançar uma bola 

2. Utilizar um objeto (tesoura, pente, escova de dente, etc). 

3. Escrever, pintar, desenhar, etc. 

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). 

  



 

 

ANEXO 7 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

ANEXO 8 - ESTATÍSTICA 

Média e desvio padrão das variáveis do AUQEI, por grupo e 
tempo, seguido do p-valor da ANOVA com medidas repetidas no 

tempo para grupo e tempo 

Variável Grupo Tempo N Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor (ANOVA) 

Grupo Tempo  

Escola 

Controle 
    

0.2147 0.0025  
Pré 7 1.74 0.34 

Experimental 
Pós 15 1.97 0.47 

Pré 15 1.61 0.44 

Família e 
si mesmo 

Controle 
    

0.2900 0.0011  
Pré 7 1.66 0.46 

Experimental 
Pós 15 1.97 0.45 

Pré 15 1.52 0.38 

Lazer 

Controle 
    

0.0231 0.0760  
Pré 7 1.71 0.36 

Experimental 
Pós 15 2.47 0.50 

Pré 15 2.33 0.75 

Autonomia 

Controle 
    

<.0001 0.1799  
Pré 7 2.20 0.16 

Experimental 
Pós 15 1.47 0.67 

Pré 15 1.36 0.81 

Q6 

Controle 
    

0.6042 0.7723  
Pré 7 2.14 0.69 

Experimental 
Pós 15 2.33 0.82 

Pré 15 2.20 0.86 

Q7 

Controle 
    

0.3834 0.0261  
Pré 7 1.71 0.49 

Experimental 
Pós 15 2.40 0.63 

Pré 15 2.13 0.74 

Q9 

Controle 
    

0.0063 0.0049  
Pré 7 1.57 0.53 

Experimental 
Pós 15 2.73 0.46 

Pré 15 2.27 0.70 

Q12 

Controle 
    

0.1528 0.0021  
Pré 7 0.71 0.76 

Experimental 
Pós 15 2.00 0.65 

Pré 15 1.93 1.03 

Q14 

Controle 
    

0.0005 0.1667  
Pré 7 1.71 0.76 

Experimental 
Pós 15 1.00 0.93 

Pré 15 0.73 1.03 

Q20 

Controle 
    

0.4201 0.7952  
Pré 7 1.57 0.98 

Experimental 
Pós 15 1.40 0.99 

Pré 15 1.67 0.98 

Q22 
Controle 

    

0.7975 0.1828  Pré 7 2.00 0.82 

Experimental Pós 15 2.27 0.96 



 

 

Pré 15 1.87 1.13 

Q26 

Controle 
    

0.9360 0.0081  
Pré 7 1.86 0.90 

Experimental 
Pós 15 2.53 0.74 

Pré 15 1.93 0.70 

 

 

 

 

Média e desvio padrão das variáveis do EDM, por grupo e tempo, 
seguido do p-valor da ANOVA com medidas repetidas no tempo para 

grupo e tempo 

Variável Grupo 
Tem
po 

N Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor (ANOVA) 

Grupo Tempo  

IM1 

Controle 
    

0.6041 <.0001  
Pre 7 70.29 33.53 

Experimental 
Pos 15 112.80 18.31 

Pre 15 52.80 21.54 

IM2 

Controle 
    

0.2106 0.4976  
Pre 7 102.00 45.43 

Experimental 
Pos 15 117.60 13.94 

Pre 15 96.40 22.50 

IM3 

Controle 
    

0.0003 0.2384  
Pre 7 77.14 36.40 

Experimental 
Pos 15 117.20 20.64 

Pre 15 112.40 19.17 

IM4 

Controle 
    

0.6197 0.0145  
Pre 7 92.57 12.90 

Experimental 
Pos 15 118.40 23.51 

Pre 15 81.20 35.63 

IM5 

Controle 
    

0.8088 0.0584  
Pre 7 78.00 7.75 

Experimental 
Pos 15 91.20 20.69 

Pre 15 73.73 22.23 

IM6 

Controle 
    

0.2797 0.1016  
Pre 7 94.29 12.83 

Experimental 
Pos 15 110.40 21.25 

Pre 15 95.20 17.98 

QM1 

Controle 
    

0.7197 <.0001  
Pre 7 56.57 25.97 

Experimental 
Pos 15 88.20 18.77 

Pre 15 41.67 14.65 

QM2 

Controle 
    

0.0111 0.0432  
Pre 7 72.00 12.91 

Experimental 
Pos 15 91.87 10.72 

Pre 15 75.27 15.39 

QM3 Controle     0.0016 0.4194  



 

 

Pre 7 62.43 29.17 

Experimental 
Pos 15 90.80 15.79 

Pre 15 89.80 21.51 

QM4 

Controle 
    

0.8335 0.0514  
Pre 7 75.71 13.36 

Experimental 
Pos 15 91.40 17.08 

Pre 15 64.73 30.14 

QM5 

Controle 
    

0.8339 0.1159  
Pre 7 63.71 7.72 

Experimental 
Pos 15 70.80 17.45 

Pre 15 58.20 18.32 

QM6 

Controle 
    

0.6189 0.2482  
Pre 7 77.29 11.50 

Experimental 
Pos 15 85.20 16.52 

Pre 15 74.40 14.45 

IMG 

Controle 
    

0.0134 <.0001  
Pre 7 83.57 14.22 

Experimental 
Pos 15 111.00 11.93 

Pre 15 84.33 11.25 

IC 

Controle 
    

0.3107 0.6788  
Pre 7 123.43 9.59 

Experimental 
Pos 15 130.47 16.92 

Pre 15 128.40 16.82 

QMG 

Controle 
    

0.0906 0.0005  
Pre 7 67.86 10.64 

Experimental 
Pos 15 86.00 10.49 

Pre 15 66.60 10.64 

 

 

 

Comparações múltiplas de Tukey da interação 
entre grupo e tempo para IM1, QM1, IMG e QMG 

do EDM 

Variável 
Comparação 

p-valor 
Grupo Tempo Grupo' Tempo' 

IM1 
Controle Pos Controle Pre 0.2453 

Experimental Pos Experimental Pre <.0001 

QM1 
Controle Pos Controle Pre 0.2927 

Experimental Pos Experimental Pre <.0001 

IMG 
Controle Pos Controle Pre 0.2106 

Experimental Pos Experimental Pre <.0001 

QMG 
Controle Pos Controle Pre 0.3256 

Experimental Pos Experimental Pre <.0001 


