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Resumo 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar a relação entre o desenvolvimento motor e o 
desempenho escolar em crianças de 4 a 6 anos.  Para a coleta de dados foi aplicada a Escala de 
Desenvolvimento Motor (EDM), esta bateria é composta por testes de avaliação motora, criada e 
validada por Francisco Rosa Neto (2002) e para a investigação do desempenho escolar foi utilizado o 
boletim. Através dos resultados obtidos desta amostra, 52% dos alunos tiveram dificuldade no 
desempenho escolar sendo que 48% estavam conforme o esperado para a idade, e do total de 
alunos pesquisados 44% foram classificados com o desenvolvimento motor em normal médio. Foi 
constatado que, ao contrario do que diz a literatura, quanto maior for o desenvolvimento motor menor 
será o desempenho escolar. 
 
Palavras Chave: Desenvolvimento Motor. Aprendizagem. Educação Física Infantil. 
 

Introdução 

O principal instrumento da Educação Física é o movimento, o desenvolvimento do ser 

humano acontece a partir da integração entre a motricidade, o pensamento e a emoção. 

Desenvolvimento motor são comportamentos que surgem espontaneamente, desde que 

a criança tenha condições adequadas para exercitar-se. É através do desenvolvimento motor que a 

criança adquire habilidades para sua alfabetização. Tendo em vista essa importância, deve-se 

considerar que o desenvolvimento está ligado à aprendizagem. Ao contrário do que muitos pensam, 

as habilidades motoras naturais são fundamentais na educação infantil, pois não trabalham somente 

a motricidade, como também a socialização, a cognição e a afetividade (FREIRE; SCAGLIA, 2003). 

É essencial conhecer os níveis de desenvolvimento da criança para trabalhar de forma 

adequada, evitando uma cobrança maior do que ela suportaria.   

Sendo assim, a aprendizagem e o desenvolvimento estão inter-relacionados desde que 

a criança esteja sempre sendo estimulada. 

O objetivo deste estudo é de identificar a relação entre o desenvolvimento motor e o 

desempenho escolar em crianças de 4 a 6 anos.  

 

 

Referencial teórico 

 

A Educação Física Pré-Escolar e a Aprendizagem 

 

O interesse sobre o conhecimento do desenvolvimento está não só nas quadras, 

campos de esportes, ginásios, como também na escola. 

É necessário um profundo conhecimento dos aspectos do desenvolvimento humano 

para fazer com que os alunos aprendam.  
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A educação apropriada é aquela em que ensinam não só de acordo com a idade 

cronológica, mas também de acordo com os níveis de desenvolvimento dos indivíduos que estão 

sendo ensinados. “A instrução não explica o aprendizado, o desenvolvimento sim” (GALLAHUE; 

OZMUN, 2005, p. 3). 

Como o desenvolvimento inclui todos os aspectos do comportamento humano, é 

importante que seja feita uma análise desse aprendizado do desenvolvimento motor, pois é um 

processo que dura a vida inteira. 

No ramo da educação um objetivo muito importante é atender adequadamente às 

necessidades biológicas, psicológicas, sociais e culturais das crianças. Identificar as necessidades da 

criança em cada estágio de desenvolvimento é, portanto, de fundamental importância.  

A Educação Física faz parte da cultura humana, ou seja, estuda e atua num conjunto de 

práticas ligadas ao corpo e movimento do homem ao longo de sua história. Sendo assim, a Educação 

Física Escolar deveria fazer como outras matérias, que organizam um conhecimento popular trazido 

pelos alunos a fim de desenvolver e estimular aquilo que se pretende. Deveria ser no mesmo 

proposto, partir do conhecimento corporal popular fazendo com que a partir disso os alunos possuam 

um conhecimento organizado, crítico e autônomo a respeito da chamada cultura humana de 

movimento.  E a Educação Física Pré- Escolar, nesse sentido, deveria fazer com que, através do 

ambiente as crianças consigam descobrir os domínios da cultura do movimento (FERRAZ, 1996). 

A partir daí, mostra a importância que a Educação Física tem no contexto escolar e 

principalmente a influência que o desenvolvimento motor fará dentro da aprendizagem escolar. Por 

exempo: juntar sílabas, formar frases, etc. 

O movimento tem papel fundamental no desenvolvimento motor, ajuda na estruturação 

espacial, orientação temporal, lateralidade, dificuldades escolares enfrentadas por crianças com 

inteligência normal. 

Pode-se evitar vários problemas como a má- concentração, confusão no reconhecimento 

de palavras, confusão com letras e sílabas e outras dificuldades relacionadas à alfabetização. 

Uma criança cujo esquema corporal é mal formado não coordena bem os movimentos. 

Suas habilidades manuais tornam-se limitadas, as noções de esquema corporal – tempo, espaço e 

ritmo devem partir de situações concretas, nas quais a criança possa formar um esquema mental que 

anteceda à aprendizagem de leitura, do ritmo, dos cálculos ( MOLINARI; SENS,  2002-2003). 

Se sua lateralidade não está bem definida, ela encontra problemas de ordem espacial, 

não percebe diferença entre seu lado dominante e o outro lado. Muitos fracassos em matemática, por 

exemplo, são produzidos pela má organização espacial ou temporal. Para efetuar cálculos a criança 

necessita ter pontos de referência, colocar números corretamente, possuir noção de coluna e fileira, 

combinar formas para fazer construções geométricas (AGUIAR, 1998). 

Segundo Meur e States apud Aguiar (1998) o intelecto se constrói a partir da atividade 

física. As funções motoras (movimento) não podem ser separadas do desenvolvimento intelectual 

(memória, atenção, raciocínio) nem da afetividade (emoções e sentimentos).  

Para que o desenvolvimento de habilidades básicas de locomoção, manipulação e 

equilíbrio possa ser construído em um acervo motor de ampla variabilidade de movimentos, Ferraz 
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(1996) afirma que o professor deve organizar as tarefas considerando os aspectos do movimento: 

espaço, tempo, esforço, objetos, capacidades físicas, núcleos do movimento e relacionamentos.  

 

Para Molinari e Sens (2002-2003, p. 90) 

 
O desenvolvimento global da criança se dá através do movimento, da ação, 
da experiência e da criatividade, levando-a conseguir plena consciência de 
si mesma; da sua realidade corporal que sente, pensa, movimenta-se no 
espaço, encontra-se com os objetos e gradativamente distingue suas 
formas; e que se conscientiza das relações de si mesma com o espaço e o 
tempo, interiorizando, assim, a realidade. 
 

Assim, a Educação Física na Pré Escola deve trabalhar de forma que a criança 

desenvolva seu lado tanto na competência como na individualidade e também na socialização. 

Para o desenvolvimento da criança, temos como principal atividade a brincadeira. É 

através do brincar que elas tomam consciência de seus corpos e de suas capacidades motoras, 

ajudando também seu crescimento afetivo e cognitivo. “As brincadeiras ocupam a maior parte de 

suas horas despertas e isso pode, realmente, ser considerado como o equivalente ao trabalho para 

elas” (GALLAHUE; OZMUM, 2005, p.204).  

As brincadeiras servem como meios para aprendizagem, desenvolvendo assim, 

gradualmente, as estruturas cognitivas. Proporcionam variedade enorme de ambientes e variáveis 

que promovem o crescimento cognitivo. 

As percepções das crianças na idade da Educação Infantil dominam o seu raciocínio e o 

que é ensinado em determinado momento tem grande influência sobre elas (GESELL, 1999). 

 

Metodologia 

Este estudo caracterizou-se como descritivo de caráter qualitativo, com população de 

150 alunos e a amostra composta por alunos de 4 a 6 anos da rede Municipal de Curitiba. Para a 

avaliação dos sujeitos foi utilizada a Escala de Desenvolvimento Motor (EDM), esta bateria é 

composta por testes de avaliação motora, criada e validada por Francisco Rosa Neto (2002). Para a 

investigação do desempenho escolar foi utilizado o boletim do segundo trimestre de 2006, seguindo 

os critérios do mesmo.   

 

Resultados e discussões 

Abaixo seguem os resultados dos sujeitos avaliados, considerando o valor total obtido 

nos testes, comparando os níveis de desenvolvimento motor dos alunos com seu respectivo 

desempenho escolar no segundo trimestre de 2006, pois foi o período mais próximo da realização 

dos testes. 

Verificando o nível de desenvolvimento motor das crianças, percebe-se que (Figura 1) 

44% da amostra estão com o nível de desenvolvimento motor “normal médio”, ou seja, dentro da 

média esperada para a respectiva idade. O mesmo resultado foi encontrado no estudo de Batistella 
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(2001) o qual a média dos resultados do desenvolvimento motor geral foi classificada pela EDM como 

"normal médio". 

Já 32% apresentam-se com o nível “superior”, isso quer dizer que superaram as 

expectativas, pois passaram do valor da média de sua idade passando também do nível normal alto, 

que foi de 16%.  

Apenas 8% da amostra conseguiram atingir o nível “muito superior”, o que significa que 

foram além das capacidades previstas para a faixa etária em que estão. 

Cada criança possui suas experiências e diferenças individuais, por isso o resultado 

pode ter sido influenciado, pois um dos fatores que irá determinar o desenvolvimento é a velocidade 

com que ele irá progredir (MANOEL et al., 1988). 

A Educação Física adquire papel importantíssimo desde que ela estruture o ambiente 

adequado para a criança, oferecendo experiências, resultando em uma grande auxiliar e promotora 

do desenvolvimento humano, em especial do desenvolvimento motor (PAIM, 2005). 

Nenhum dos extremos (“muito inferior”, “inferior” e “normal baixo”) foi encontrado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Distribuição da amostra nos níveis de desenvolvimento motor. 
 

Investigando o desempenho escolar, observa-se (Figura 2) que 52% da amostra 

possuem alguma dificuldade em relação aos critérios do boletim da escola e 48% estão conforme o 

esperado para a etapa/ciclo. Nenhum dos alunos ficou com o desempenho acima do esperado.  

Apesar da diferença ser pouca, o desempenho escolar dos alunos da amostra está 

inferior ao esperado para a idade deles, alguns com mais dificuldades e outros com menos. 

Desde o início do desenvolvimento das crianças nota-se que elas possuem uma 

dificuldade inicial, por exemplo, antes de conseguir andar sozinha ela tropeça, cai, levanta. Também 

sente dificuldade de segurar alguns objetos. O mesmo acontece com as representações mentais.  

 

Segundo Freire e Scaglia (2003, p.17)  

 
Desde o momento (ninguém sabe exatamente qual) em que a mente forma 
as primeiras imagens, acredita-se que a criança faça tentativas, a exemplo 
do que já realizou no plano motor, de agrupá-las em conjuntos que 
representem a coerência entre elas e as experiências em seu meio cultural.    

 
Isso é muito complicado de se conseguir, pois desde o surgimento dessas imagens até a 

criança começar a falar passa-se de sete a nove meses. Após isto, percebe-se que ela possui boas 

coordenações mentais e representações simbólicas.  
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Se essa habilidade de representação é tão importante e é construída no período em que 

as crianças estão no ensino infantil, a escola deve investir no aprimoramento dessa habilidade 

através de atividades simbólicas, como o jogo (FREIRE; SCAGLIA, 2003).  

Sendo assim o contexto ou ambiente em que as crianças estão inseridas e as exigências 

das tarefas propostas influenciam grandemente o aparecimento de novas habilidades, que ajudará a 

criança em seu desempenho escolar (CAETANO; SILVEIRA; GOBBI, 2005). 

                     
      Figura 2 - Classificação do desempenho escolar.                                Figura 3 – Nível “normal médio”                  
                                                                                                             comparado com o desempenho escolar. 

                                                                                    
Para fazer a relação do desenvolvimento motor com o desempenho escolar, os alunos 

foram separados pelos níveis de desenvolvimento motor e foi observado qual era seu desempenho 

escolar de acordo com o boletim e assim comparando-os.  

Foram observados no boletim os critérios do mesmo e analisados de acordo com a 

avaliação da escola, que são os itens a seguir: acima do esperado, conforme o esperado e com 

dificuldade. 

No nível “normal médio” (Figura 3) 64% apresentaram alguma dificuldade em relação 

aos critérios do boletim e 36% não tiveram dificuldades, atingindo assim o esperado para a idade 

deles. 

Por ser nível de desenvolvimento motor “normal médio”, esperava-se que as crianças 

não tivessem tantas dificuldades em relação ao desempenho escolar.  

Sobre o nível de desenvolvimento e a capacidade de aprendizagem, um dos resultados 

mais decisivos é das pesquisas de Piaget, onde a capacidade de aprendizagem depende do nível de 

desenvolvimento cognitivo da pessoa. 

 “A possibilidade de que um aluno possa realizar uma determinada aprendizagem está 

obviamente limitada por seu nível de competência cognitiva.” (COLL; MARTÍ, 1996, p.116). 

Se forçarmos um aluno a aprender um conteúdo que não está de acordo com suas 

capacidades, resultará em uma aprendizagem de memorização ou compreensão incorreta, ou seja, o 

aluno não irá aprender.  

Observa-se (Figura 4) que 100% da amostra com nível “normal alto” estão com o 

desempenho escolar conforme o esperado. Por ser um nível “normal alto”, onde as crianças estão 

acima da média para a idade no desenvolvimento motor, nenhuma conseguiu ficar acima do 

esperado no desempenho escolar. Quando a criança começa ir para escola a aprendizagem se torna 

de extrema importância, e é um desafio para o professor tentar fazer isso de uma forma mais fácil. 
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As crianças não absorvem passivamente a informação, elas organizam ativamente as 

vivências e assim modificam os esquemas já adquiridos.  

Piaget traçou uma distinção entre o desenvolvimento e a aprendizagem. Por 

desenvolvimento ele entendia mudanças gerais no pensamento, modificação dos esquemas, 

prosseguindo de acordo com uma ordem inalterável de estágios. Por outro lado, a aprendizagem para 

Piaget envolvia adquirir um comportamento específico para lidar com determinada tarefa em um 

determinado conjunto, ou seja, na totalidade (SYLVIA; LUNT, 1999). 

A criança atravessa estágios caracterizados por diferentes tipos de compreensão: 

sensório-motor, pré-operativo, operativo. Esses estágios de Piaget dividem-se e desenvolvem-se 

segundo uma ordem invariável, cada um dependendo do estágio anterior e gradualmente 

transformando-se no seguinte. É esta divisão espontânea e gradual que é essencial para a idéia 

piagentiana do desenvolvimento (SYLVIA; LUNT, 1999). 

 
Figura 4 – Nível “normal alto” comparado com o desempenho escolar. 

 
De acordo com a Figura 5, crianças com o nível “superior” de desenvolvimento motor 

dividiram-se em 50% com dificuldade e 50% conforme o esperado. Pela figura anterior (Figura 4) 

onde o nível era “normal alto”, verificou-se que 100% das crianças com o desempenho escolar 

conforme o esperado, no nível “superior” se fosse esperar uma progressão, as dificuldades poderiam 

ser zero e esperaria algum resultado de desempenho escolar acima do esperado.  

Para que as habilidades sejam desenvolvidas é necessário que se dê à criança 

oportunidades de desempenhá-las. O movimento tem grande importância biológica, psicológica, 

social e cultural, porque é através da execução de movimentos que as pessoas interagem com o 

meio ambiente, relacionando-se, aprendendo sobre si, suas capacidades, seus limites e solucionando 

problemas (PAIM, 2005). 

É comum encontrar indivíduos que não atingiram o padrão maduro nas habilidades 

básicas, o que prejudica todo o desenvolvimento que está por vir, assim a importância da Educação 

Física está em se preocupar com o que deveria ter em relação ao conhecimento sobre adquirir e 

desenvolver nos padrões fundamentais de movimento, tendo como foco principal o ensino infantil. 

Na Figura 6, 100% da amostra de nível “muito superior” apresentaram dificuldades em 

relação ao desempenho escolar, diferente da Figura 5 onde 100% apresentaram um resultado 

positivo com essa relação.  

Por estarem em um nível de desenvolvimento motor “muito superior” e terem dificuldades 

em seu desempenho escolar, essas crianças podem se dar melhor nas aulas de Educação Física do 
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que nas demais aulas curriculares. Por esse motivo, destacam-se no aspecto motor e deixam a 

desejar no desempenho escolar. 

Pode-se dizer que o desenvolvimento cognitivo compreende uma interiorização 

progressiva de formas lógicas, que se manifestam, primeiramente, através de ação motora e, 

posteriormente, através de uma total representação simbólica. A criança tem suas experiências 

assimiladas às estruturas existentes, e as novas estruturas adquiridas tornam possível e acomodação 

às demandas impostas pelo meio no qual a criança interage (ALVES; MARTINS, 2002).  

É por esse motivo que o resultado pode ter sido esse, pois as crianças compreendem 

primeiramente através da ação motora para depois passar ao conhecimento que seria adquirido na 

sala de aula.  

 

Para Alves; Martins (2002, p.7) 

 
Com relação ao desempenho escolar e aprendizado, podemos pensar 
também que as razões pelas quais a criança desliga-se pouco a pouco do 
trabalho escolar sejam de ordem pedagógica: pouco espaço deixado aos 
métodos ativos, demasiada importância conferida aos resultados imediatos, 
desempenho e competição, muito pouca preocupação em trabalhar ao 
nível das aquisições fundamentais em favor de habilidades adquiridas por 
condicionamentos. Considerando a criança num estágio pré-escolar, o 
trabalho psicomotor tem como objetivo proporcionar uma motricidade 
espontânea, coordenada e rítmica, que posteriormente poderá evitar 
problemas relacionados à escrita como, por exemplo, a disgrafia. Esta 
habilidade manual pode ser desenvolvida, pela utilização de modelagem, 
do recorte, da colagem, ou de exercícios de dissociação ao nível das mãos 
e dos dedos, exercícios estes de percepção do corpo próprio, que fazem 
atuar a função de interiorização ou tomada de consciência.  

 
Assim, a importância das atividades motoras está relacionada com a influência em que 

ela tem na aprendizagem de habilidades, inclusive a de escrever que está iniciando nessa fase 

escolar.        

                       
 
          Figura 5 - Nível “superior” comparado                                   Figura 6 - Nível “muito superior” comparado  
                 com o desempenho escolar.                                                       com o desempenho escolar. 
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Considerações Finais  

 

O presente estudo teve como objetivo identificar a relação entre desenvolvimento motor 

e desempenho escolar em crianças de 4 a 6 anos. 

Com relação à amostra avaliada, algumas considerações merecem ser destacadas. Há 

estudos que comprovam a relação entre o desenvolvimento motor e o desempenho escolar, mas 

pelos resultados obtidos nesta pesquisa pode-se dizer que quanto maior for o desenvolvimento motor 

menor é o desempenho escolar e quanto menor for o desenvolvimento motor maior é o desempenho 

escolar. 

Estes resultados podem ter sido influenciados por alguns fatores, como por exemplo o 

cultural. Os pais querem que a criança passe mais tempo estudando do que brincando.  Outro fator 

importante a ser exposto é a diferença de importância de disciplinas como Matemática, Português, 

dentre outras, com relação à Educação Física durante a vida escolar da criança. É muito clara a 

diferença, sendo as disciplinas de sala de aula, vamos definir assim, mais valorizadas do que a 

Educação Física que é tão, ou até mais importante para o desenvolvimento cognitivo dos indivíduos. 
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