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Introdução: Tani (2013) e Gallahue (2005) sugerem que a fase de aquisição das habilidades motoras 

fundamentais (HMF) são dos 2 aos 7 anos e que sem a aprendizagem das mesmas tornam-se 

limitadas as aquisições das habilidades motoras especializadas, portanto a utilização de testes que 

possam medir a evolução da aquisição destas habilidades no período escolar são imprescindíveis. O 

TGMD-2 é um destes instrumentos com o objetivo de avaliar a qualidade do movimento das HMF 

em crianças entre 2 e 14 (Ulrich,1985). A união entre o conhecimento da evolução das HMF, 

somado a inserção de fatores que influenciam a suplementação da aprendizagem (Correia et al, 

2001), são ferramentas básicas para que o profissional de educação física escolar potencialize em 

suas aulas a aquisição de domínios motores com complexidade crescente. Dentre os fatores, 

Willians et al, (1999) sugerem que  a aprendizagem através da demonstração pode ocorrer quando 

um aprendiz observa o professor/instrutor a executar uma ação motora e tenta capturar as 

informações daquela ação, tentando realizar o mesmo movimento, considerando a situação 

ambiental e as suas próprias restrições. Desta forma, a elaboração de experimentos que analisem os 

fatores supracitados em diferentes faixas etárias, na aquisição de habilidades motoras específicas. 

Objetivo: Analisar o efeito de um fator de suplementação de aprendizagem na habilidade chutar em 

crianças. Metodologia: A amostra foi constituída por 39 crianças de ambos os gêneros, escolares de 

uma rede privada na cidade de Santos, a idade média foi de 4 (1,17) anos. Todos os voluntários 

foram filmados em dois momentos. No primeiro momento a criança realizava  chute com a perna 

dominante sem nenhum tipo de instrução, em seguida era realizado uma demonstração por parte do 

professor e os mesmos realizavam o chute novamente. Para a comparação dos chutes foi utilizado 

os critérios qualitativos do teste TGMD-2, e a ação realizada recebia a pontuação de acordo com os 

movimentos corretos de acordo com o teste. Para analise estatística foi utilizado o teste de Shapiro 

Wilk e após a verificação da normalidade dos dados optou-se por utilizar o teste T de Student para a 

comparação das duas condições. Resultado: Ver tabela 1. 

 

Conclusão: Com base nos resultados obtidos não detectou-se diferença estatística. A análise 

descritiva permitiu inferir que 13 crianças que obtiveram pontuações máximas nos dois momentos, 

15 crianças melhoraram após demonstração e 11 crianças reduziram suas pontuações após 

demonstração. Os efeitos da demonstração deverão ser analisados futuramente com influência de 

quantidades mínimas de prática, o que não ocorreu neste designe experimental. 
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Resultados do desempenho no chutar pré e pós instrução de demonstração sem prática 
MC M 2 M 1

T. Indiv. 13 15 11

T. Indiv. = total individuos; MC= Mesma Condição; M2 = Melhor no 2; M1= Melhor no Primeiro.



 

 

TANI, G. “Educação fisica na pré-escolae nas quatro primeiras séries do ensino de primeiro grau: 

uma abordagem de desenvolvimento “. Kinesis 3(1).2013. 

 

ULRICH, D. A. “Test of gross motor development-2¨Austin: Prod-Ed.2000. 

 

CORREIA, C. U.; BENDA, N.R. Rev. Bras. Cienc. Esporte, 22 (2) 69-83, 2001. 

 

WILLIAMS, H. G. K. ª PFEIFFER, et al. “Motor skill performance an physical activity in 

preschool children.” Obesity. 1421-1426. 2008. 

 
 
 
 
 

 


