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RESUMO 

 

CIPRIANO, D. A. Associação entre a coordenação motora global e a prática 

esportiva organizada em uma modalidade ao longo de um ano, em crianças de 

7 a 11 anos de idade. 2022. 53f. Dissertação (Mestrado) - Escola de Educação Física 

e Esporte, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

Evidências no campo do estudo na prática esportiva organizada (PEO), indicam que 

a Coordenação Motora Global (CMG) é um preditor da PEO após dois anos, além de 

também estar associada ao tempo despendido na prática esportiva. No entanto, não 

foi verificada se há relação entre a CMG e a quantidade de meses em que crianças 

realizam a PEO especificamente em uma modalidade. O objetivo do presente estudo 

foi investigar a relação entre a coordenação motora global e a prática esportiva 

organizada em uma modalidade ao longo de um ano, em crianças de 7 a 11 anos de 

idade. Participaram do estudo 152 meninos provenientes de um convênio intitulado 

“Projeto de Monitoramento do Desempenho de Criança e Jovens Pinheirenses ao 

Longo do Processo de Formação Esportiva” na modalidade de Judô. Para mensurar 

a CMG foi utilizado o teste Körperkoordinationstest für Kinder (KTK) e a para mensurar 

a PEO foi utilizada a quantidade de meses em que a criança apresentou frequência 

às aulas e a média da frequência relativa ao longo de um ano nas aulas. Foi realizada 

análise de correlação de Spearman para investigar a relação entre CMG e as variáveis 

de PEO. Os resultados indicaram que 67% das crianças permaneceram ao longo do 

ano na modalidade, no entanto, a CMG que as crianças apresentam no começo do 

ano não está associada com a quantidade de meses que as crianças permanecem no 

programa. Para as crianças que permanecem no programa ao longo de um ano, 

também não houve relação entre a CMG e a frequência relativa média nas aulas de 

uma modalidade esportiva. Esses resultados permitem inferir que a CMG não se 

associa especificamente com a PEO de uma modalidade esportiva, e assim não se 

faz necessário considerar a CMG como um fator importante no que se refere a 

manutenção da PEO entre crianças de 7 a 11 anos em uma modalidade esportiva ao 

longo de um ano. 

 

Palavras chave: coordenação motora global; prática esportiva organizada; frequência 

em aula.  
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ABSTRACT 

 

CIPRIANO, D. A. Association between global motor coordination and organized 

sports practice in a modality over a year, in children from 7 to 11 years old. 2022. 

53f. Dissertação (Mestrado) - Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

Evidence in the field of study in organized sports practice (OSP) indicates that the 

Global Motor Coordination (GMC) is a predictor of OSP after two years, in addition to 

being associated with the time spent in sports practice. However, it was not verified 

whether there is a relationship between GMG and the number of months in which 

children perform OSP specifically in one modality. The aim of the present study was 

to investigate the relationship between global motor coordination and organized sports 

practice in one modality over a year, in children aged 7 to 11 years. The study included 

152 boys from an agreement entitled “Project for Monitoring the Performance of 

Children and Young People from Pinheiros Throughout the Sports Development 

Process” in the Judo modality. The Körperkoordinationstest für Kinder (KTK) test was 

used to measure the GMC and the number of months in which the child attended 

classes and the average of the relative frequency over a year in classes was used to 

measure the OSP. Spearman's correlation analysis was performed to investigate the 

relationship between GMC and OSP variables. The results indicated that 67% of the 

children remained throughout the year in the modality, however, the GMC that children 

present at the beginning of the year is not associated with the number of months that 

children remain in the program. For children who remain in the program over a year, 

there was also no relationship between GMC and the average relative frequency in 

classes of one sport. These results allow us to infer that GMC is not specifically 

associated with the OSP of one sport, and thus it is not necessary to consider GMC 

as an important factor regarding the maintenance of OSP among children aged 7 to 

11 years in one modality during one year. 

 

Keywords: global motor coordination; organized sports practice; class attendance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A coordenação motora é um fenômeno bastante investigado nos últimos 

anos, no entanto, ela tem sido entendida de formas diferentes (BERNSTEIN, 1967; 

KUGLER, KELSO e TURVEY, 1980; KIPHARD, 1976, NEWELL, 1986, TURVEY, 

1990; LATASH, 2000). No presente trabalho, ela foi investigada a partir do conceito 

proposto por Ernst Jonny Kiphard, o qual define, a coordenação motora global (CMG) 

como a interação harmoniosa e econômica dos sistemas músculo esquelético, 

nervoso e sensorial, para produzir ações cinéticas precisas e balanceadas, e rápidas 

reações adaptadas à situação (KIPHARD, 1976, p. 6).  

A importância da CMG no desenvolvimento de uma vida saudável tem 

ficado cada vez mais clara, dada as evidências que apresentam seu relacionamento 

com diferentes aspectos como, desempenho acadêmico  (LOPES, et al., 2013; 

CHAGAS; LEPORACE; BATISTA, 2016), função executiva (LUZ, et al., 2014), aptidão 

física (RUŽBARSKÁ, 2016; LUZ, et al., 2018), nível de atividade física (BLOMQVIST, 

et al., 2018; LOPES 2011), desempenho esportivo (CHAGAS, et al., 2017; SÖĞÜT, 

201; VANDORPE, et al., 2011), prática esportiva organizada (FRANSEN, et al., 2014; 

VANDORPE, et al., 2012) e talento esportivo (O’BRIEN-SMITH, et al., 2019). 

No que diz respeito a CMG e o envolvimento da criança em atividade física, 

um grupo de estudos apresenta hipóteses e evidências importantes a serem 

destacadas sobre essa relação, seja para prática de atividade física geral ou para 

prática esportiva organizada. No estudo de Lopes, et al. (2011), foi verificado que a 

CMG de crianças aos 6 anos foi capaz de predizer a prática de atividade física aos 10 

anos. Da mesma forma, Vandorpe, et al. (2012) encontraram o aspecto preditivo da 

CMG para a prática esportiva organizada (PEO) em crianças de 6 e 8 anos, após dois 

anos. Já Fransen, et al. (2014) constataram que crianças entre 6 e 9 anos com maior 

CMG, despendem mais tempo na PEO quando comparadas com crianças com menor 

CMG.  

Apesar de inicial este tipo de investigação, as evidências desses estudos 

permitem argumentar que a CMG está relacionada e pode até ser uma preditora da 

PEO. Essa associação e predição tem sido discutida no sentido da CMG ser uma 

capacidade subjacente à aquisição de habilidades motoras (VANDORPE, et al., 

2012). Esse conjunto de evidências e hipóteses permite começarmos a levantar 
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questões sobre a relação da CMG e a quantidade de prática esportiva organizada que 

uma criança se envolve numa modalidade. Ser mais coordenado aumentaria a chance 

da criança se manter mais tempo no programa? Se sim, então, a CMG se torna 

candidata a ser um fator relacionado aos meses de permanência da criança no 

programa de prática esportiva organizado.  De forma mais específica coloca-se as 

seguintes questões: a CMG que a criança apresenta no começo do ano estaria 

associada com a quantidade de meses que a criança permanece no programa ao 

longo de um ano? Além disso, considerando as crianças que permanecem no 

programa ao longo do ano, a CMG estaria associada a frequência nas aulas ao longo 

do ano?  

Sabe-se que o envolvimento e manutenção da PEO podem ser 

direcionados por fatores chaves, como fazer amigos, influência dos pais, diversão, 

percepção de competência motora/esportiva, a figura do professor e o modo como 

administra as aulas, além da possibilidade de conseguir aprender e desempenhar as 

habilidades motoras esportivas (COPE; BAILEY; PEARCE, 2013). Ao colocar o foco 

nos aspectos do domínio motor, a CMG se mostra relevante de ser investigada nesse 

contexto, visto que indica também o potencial de desempenho motor que os 

praticantes podem alcançar na PEO (VANDORPE, 2012b). 

Há proposições de que, quando os praticantes apresentam maior CMG, 

podem atender melhor às demandas de realização das atividades esportivas e auxiliar 

a PEO (JAAKOLA; WATT; KALAJA, 2017; CHAGAS, OZMUN, BATISTA, 2017). E 

outras de que, uma expressão mais baixa de CMG pode ser um fator que restringe a 

PEO (FRANSEN, et al., 2014). 

Examinar a relação entre CMG inicial de crianças e o comparecimento à 

PEO, ampliará os achados disponíveis na literatura de modo a reconhecer a CMG 

como um possível fator também necessário para a manutenção da PEO.  

Por fim, buscar compreender aspectos relacionados ao comportamento 

motor é essencial para os profissionais de educação física (SEEFELDT, 1986), assim 

como para os professores preocupados com a elaboração de atividades esportivas 

que promovam melhores experiências de aprendizagem (CORBETTA; VEREIJKEN 

1999). Assim, o objetivo do presente estudo foi investigar a relação entre a 

coordenação motora global e a prática esportiva organizada em uma modalidade ao 

longo de um ano, em crianças de 7 a 11 anos de idade.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Caracterização da coordenação motora global 

 

Desde a década de 80 do século passado, pesquisas em comportamento 

motor têm destinado maior atenção ao entendimento do desenvolvimento da 

Coordenação Motora Global (CMG) na infância (WILLIMCZIK, 1980; LOPES, et al., 

2011; AHNERT; SCHNEIDE; BÖS, 2009), principalmente com foco na mudança 

individual (DEUS, et al., 2008;   

DEUS, et al., 2010; MARTINS, et al., 2010; BASSO, et al., 2012; LIMA, et 

al., 2016). Ao mesmo tempo pesquisas buscaram verificar em diferentes faixas etárias 

fatores associados à CMG, como desempenho acadêmico (LOPES, et al., 2013; 

CHAGAS; LEPORACE; BATISTA, 2016), função executiva (LUZ, et al., 2014), aptidão 

física (RUŽBARSKÁ, 2016; LUZ, et al., 2018), nível de atividade física (BLOMQVIST, 

et al., 2018), prática esportiva (FRANSEN, et al., 2014; VANDORPE, et al., 2012) e 

desempenho esportivo (CHAGAS, et al., 2017; SÖĞÜT, 2017). 

A concepção de CMG foi proposta por Ernst Jonny Kiphard (1923-2010), 

um professor alemão graduado em esportes (SCHÄFER, 2011), em sua obra 

intitulada “Bewegungs- und Koordinationsschwächen im Grundschulalter” de 1970, 

traduzido para a língua espanhola, em 1976, “Insuficiencia de movimiento y de 

coordinación en la edad de la escuela primaria”. Este trabalho foi realizado em torno 

da etiologia e da fenomenologia da insuficiência motora infantil a fim de esclarecer 

aspectos como o conceito de coordenação motora, suas bases anátomo-fisiológicas, 

aspectos fisiológicos e patológicos da coordenação sensório motora, além de buscar 

oferecer suporte didático aos profissionais que trabalham com crianças, para o 

planejamento de intervenções (KIPHARD, 1976). 

É definida como a interação harmoniosa e econômica dos sistemas 

músculo esquelético, nervoso e sensorial, para produzir ações cinéticas precisas e 

balanceadas, e rápidas reações adaptadas à situação (KIPHARD, 1976, p. 6), sendo 

considerada um mecanismo neuromotor que participa ativamente do desenvolvimento 

sensório motor, emocional, social e cognitivo na infância (SCHILLING, 2014). Um 
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processo que depende do funcionamento coletivo de áreas como o córtex cerebral, 

tronco cerebral e cerebelo, pois interligadas com a musculatura devem trabalhar de 

modo eficiente para realização de funções como, regulação de uma medida adequada 

de força para a amplitude e velocidade do movimento; seleção adequada dos 

músculos que participam na condução e orientação do movimento; e capacidade de 

alternar rapidamente entre tensão e relaxamento musculares (KIPHARD, 1976). 

Nesse contexto, a coordenação motora prejudicada é vista como um 

quadro condicional de instabilidade motora geral, que compreende falhas qualitativas 

na orientação do movimento devido a uma interação imperfeita da estrutura funcional 

sensório-muscular (KIPHARD, 1976). Dado esse aspecto perceptivo motor da 

coordenação dos movimentos, Kiphard (1970) propõe que também seria importante 

tentar aumentar a capacidade da criança contrair e relaxar os músculos, a fim de 

melhorar essa interação sensório motora imperfeita. 

O modo que Kiphard compreendeu, pesquisou, caracterizou a 

coordenação motora e o modo que construiu, justificou seus pensamentos e ações 

didático-metodológicas que suportam seu método, apoiam-se em fundamentos 

teóricos de diferentes autores, a destacar: Modelo de Circuito Funcional de Jakob von 

Uexküll; Teoria do Círculo Gestalt de Viktor von Weizsäcker; conceitos da Teoria da 

Atividade de Alexis Nikolaevich Leontiev; Teoria de Desenvolvimento de Jean Piaget; 

Teoria do Desenvolvimento Psicossocial de Erik Homburger Erikson; Teoria de 

Desenvolvimento Sensóriomotor e Experiência Material de Karlheinz Scherler; 

Fenomenologia da Percepção de Merleau-Ponty; e Teoria do Jogo de Friedrich 

Wilhelm August Fröbel (SCHÄFER, 2011).  

No campo prático Kiphard teve grande influência e suporte do psiquiatra 

infantil Helmut Hünnekens o qual preconizava que sentimentos, afetos, todo tipo de 

experiência psíquica em crianças e adolescentes se expressam externamente em seu 

comportamento motor; da educação musical rítmica, representada por Charlotte 

Pfeffer e Mimi Scheiblauer; da educação sensorial de Maria Montessori e pela 

experiência com o trabalho escolar do professor Carl Orff (ZIMMER, 2019). 

Durante seu trabalho prático e teórico, Kiphard também verificou que 

procedimentos de diagnóstico disponíveis para a detecção de fraquezas ou distúrbios 

da coordenação eram inadequados (SCHÄFER, 2011). Foi então que Kiphard 

desenvolveu juntamente com o Prof. Dr. Friedhelm Schilling (Universidade de 

Marburg), diferentes procedimentos de diagnóstico motor, dentre eles Trampolin-
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Körperkoordinations-Test - TKT (Teste de Coordenação Corporal no Trampolin) em 

1963, Hamm-Marburger Körperkoordinationstest für Kinder - HMKTK (Teste de 

Coordenação Corporal de Hamm-Marburger para Crianças) em 1970, 

Körperkoordinationstest für Kinder - KTK (Teste de Coordenação Corporal para 

Crianças) em 1974 e Sensomotorische Entwicklungsgitter (Grades de 

Desenvolvimento Sensório Motor) (BIRK, 2019).  

O tópico seguinte abordará especificamente o Körperkoordinationstest für 

Kinder - KTK, teste pelo qual se mensura e interpreta os resultados da CMG. Os 

demais testes, e não menos importantes, envolvem outros aspectos do 

comportamento motor que não foram de interesse no presente estudo.  

 

2.1.2 Construção do teste Körperkoordinationstest für Kinder e suas propriedades 

psicométricas 

 

O teste Körperkoordinationstest für Kinder (KTK) foi projetado para 

determinar distúrbios motores específicos entre as idades de 5 a 14 anos 

(SCHILLING; KIPHARD, 1974). Foi padronizado entre 1973 e 1974, em uma amostra 

de 1.228 crianças de 5 a 14 anos e validado em vários grupos clínicos (SCHILLING, 

2014). A validade do teste indica sua capacidade de diferenciação de crianças com 

desenvolvimento típico e atípico (LIVONEN; SÄÄKSLAHTI; LAUKKANEN, 2015). É 

composto por 4 provas: salto lateral, salto monopedal, transferência lateral e equilíbrio 

em retaguarda (SCHILLING; KIPHARD, 1974).  

O KTK é um instrumento referenciado à norma, de avaliação quantitativa e 

devido a sua escala normativa ser derivada de procedimentos estatísticos é referido 

como psicométrico (PAYNE; ISAACS, 2012). As medidas obtidas no teste são: a) 

valores brutos: soma dos pontos de cada prova; b) quociente motor por prova (QM): 

valores brutos de cada prova normalizados por idade e sexo com base em tabelas de 

padronização; c) quociente motor geral (QMG): soma do QM das quatro tarefas que 

é convertida novamente em um único quociente padronizado. A média de cada um 

dos quatro valores padronizados é 100 com desvio padrão de 15 (GIURIATO, et al., 

2021). Em todos os casos o QMG deve ser a base para a classificação da CMG 

(SCHILLING; KIPHARD, 1974; SCHILLING, 2010).  
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Alguns estudos têm utilizado o somatório da pontuação bruta do teste 

(LOPES; MAIA, 1997; COLLET, et al., 2008; FERNANDES; MOURA; SILVA, 2017; 

RUDD, et al., 2017) outros aborda apenas o formato reduzido do KTK (salto lateral, 

transposição lateral e equilíbrio em reta guarda) (PION, et al., 2015; PION, et al., 

2015b; DEPREZ, et al., 2017; WAZIR, et al., 2017; LOVELL, et al., 2018). No entanto, 

mesmo com os benefícios de menor tempo para avaliação e redução do risco de lesão 

ao excluir a prova salto monopedal, pesquisadores e profissionais devem considerar 

que o protocolo original do teste tem validade superior (NOVAK, et al., 2016). 

A tabela de conversão de valores do QMG para a classificação da CMG 

fornece um auxílio para a interpretação, pois ilustra a posição específica da criança 

no grupo geral, melhor do que somente o valor do QMG pode indicar (SCHILLING, 

2010). Desconsiderar esses procedimentos, pode comprometer a interpretação 

correta das informações obtidas no teste.  

Há também aqueles estudos que investigaram diferentes possibilidades de 

análises estatísticas para uma melhor compreensão da CMG (PEREIRA, et al., 2022; 

NAZÁRIO, et al., 2022; KOEPPEL, et al., 2022; LIMA, et al., 2017; DEUS, et al., 2008; 

HENRIQUE, et al., 2018; BASSO, et al., 2012; AHNERT; SCHNEIDE; BÖS, 2009; 

ANTUNES, et al., 2015; REYES, et al., 2019; CHAVES, et al., 2013). 

A diferença entre quociente motor de cada prova, quociente motor geral e 

classificação da CMG, é apresentada no Quadro 1 e 2. Essa distinção tem uma 

implicação direta no entendimento da CMG. 

 

Quadro 1 – Diferença entre quociente motor (QM), quociente motor geral (QMG) e classificação da 

CMG (nível coordenativo) 

Níveis de análise Definição 

Quociente motor de 
cada prova (QM) 

Resultado formado pela somatória da pontuação bruta obtida em cada prova 
do teste, com base em tabelas de padronização para cada uma delas. 

Quociente motor 
geral (QMG) 

Resultado formado pela somatória dos quocientes motores de cada prova 
com base nas tabelas de padronização. 

Classificação da 
CMG (Nível 

coordenativo) 

Diagnóstico do nível de coordenação motora a partir do QMG, com base nas 
tabelas de padronização. 

Fonte: Adaptado de Schilling e Kiphard (1974). 

Quadro 2 – Classificação da coordenação motora global (CMG) 
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Quociente Motor Geral Nível 

131 – 145 Alta 

116 – 130 Boa 

86 – 115 Normal 

71 – 85 Insuficiente 

56 – 70 Prejudicada 

Fonte: adaptado de Schilling e Kiphard (1974, p. 52). 

Os demais procedimentos realizados na construção do teste indicaram 

confiabilidade para teste-reteste para os escores brutos das quatro provas (entre 0,80 

≥ r ≤  0,96), para o total do escore bruto (0,97), validade de conteúdo e a estrutura de 

validade interna de acordo com o fator de análise, indicou que as quatro provas do 

teste carregaram o mesmo fator (LIVONEN, et al., 2015).  

Este fator foi identificado através do Modelo de Fator, uma ramificação 

importante da análise de variáveis latentes conhecida como análise fatorial. Esse 

método de análise foi criado originalmente pelo psicólogo britânico Charles Spearman 

no final do século XIX, que propôs que o desempenho em cada uma das várias tarefas 

intelectuais compartilhava algo em comum com o desempenho em todas as outras 

tarefas intelectuais, um fator da capacidade intelectual geral chamado de “g” 

(inteligência geral) (LOEHLIN; BEAUJEAN, 2017). Em princípio, a análise fatorial 

disponibiliza meios para analisar a estrutura e a força da inter-relação entre uma 

quantidade elevada de variáveis, como resultados de testes, itens ou respostas a 

questionários, para a identificação do fator (HAIR JR, et al., 2009).  

Três fatores podem ser definidos: um fator geral, que possui altas cargas 

em todas as variáveis; um fator de grupo, que possui altas cargas para um 

subconjunto de duas ou mais, mas nem todas as variáveis; e um fator com apenas 

uma carga alta, que é conhecido como fator específico (COOPER, 1983). Existem 

duas formas de análise fatorial as quais buscam identificar esses fatores: 1) a análise 

fatorial exploratória (AFE) que tem como objetivo explorar o número, a natureza dos 

construtos ou fatores subjacentes sem uma expectativa definida e assim encontrar 

alguma relação entre eles que sinalize determinados fatores e suas relações e, a 2) 

análise fatorial confirmatória (AFC) que tem como objetivo testar explicitamente e 

diretamente o ajuste dos modelos de fatores para confirmar o número de fatores, 
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quais variáveis refletem determinados fatores e se os fatores estão correlacionados 

(THOMPSON, 2004). 

A exploração ou confirmação da relação entre as variáveis observáveis e 

as variáveis latentes caracterizam os chamados construtos reflexivos, onde a 

causalidade flui da variável latente para a variável observável e os construtos 

formativos, onde são combinados um número de variáveis observáveis para formar a 

variável latente sem nenhuma premissa quanto aos padrões de intercorrelação entre 

esses itens (COLTMAN, et al., 2008).  

O construto da CMG foi identificado a partir de uma análise inicial 

minuciosa de 150 tarefas motoras, que, posteriormente, apenas 6 evidenciaram 

aspectos relacionais que representaram o fator único chamado “coordenação geral 

do corpo”. Após uma análise fatorial confirmatória foi verificado que 5 das 6 tarefas 

motoras carregavam este fator (SCHILLING; KIPHARD, 1974). Segundo os autores a 

versão final do teste contemplou 4 tarefas (ER, SL, SM e TL) para uma melhor 

dinâmica de avaliação, sem perda considerável de discriminação, como mostra a 

Figura 1. 

Figura 1 – CMG como um constructo reflexivo 

 

Fonte: O autor (2022)1. 

 

                                                           
1 Montagem a partir de imagens coletadas durante treinamento para aplicação do teste.  
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Mais recentemente, outros estudos também investigaram a estrutura 

fatorial do KTK, por exemplo, a pesquisa de Moreira, et al. (2019), com 565 crianças 

brasileiras de 5 a 10 anos. Os resultados confirmaram a existência de um único fator 

latente e concluíram que a validade do construto, combinado com sua praticidade, 

torna o KTK uma bateria viável para ser utilizada no contexto de pesquisa e prática 

profissional, dada sua simplicidade, objetividade e baixo custo operacional e 

financeiro. Estes achados vão ao encontro do estudo realizado por Rudd, et al. (2015) 

o qual apresenta resultados favoráveis para a estrutura fatorial do KTK em uma 

amostra de crianças australianas.  

Hoje estão disponíveis suas edições de número 2 e 3 respectivamente 

(KIPHARD; SCHILLING, 2007; 2017). No estudo de Schilling (2014) valores 

normativos foram calculados com dados secundários de outros estudos usando itens 

de teste semelhantes em estudos diferentes a fim de apresentar tabelas e normas 

complementares para a terceira versão. A validade do teste também foi comprovada 

em países como Bélgica (VANDORPE, et al., 2011b; LENOIR; VANDORPE, 2013), 

Brasil (MOREIRA, et al., 2019) e Itália (GIURIATO, et al., 2021). 

Em termos de funcionalidade, de acordo com Vandorpe, et al. (2012), o 

teste expressa um traço global implícito a uma ampla variedade de habilidades 

motoras e é sensível o suficiente para dar uma indicação sobre o potencial de 

desenvolvimento, em vez de determinar o desempenho atual. Assim, estratégias de 

intervenções devem ser elaboradas para crianças que apresentam CMG abaixo do 

normal, a fim de restabelecer a normalidade desta função (SCHILLING, 2010) e evitar 

prejuízos no desenvolvimento motor (SCHILLING, 2012). 

O KTK é um teste com boa confiabilidade para o diagnóstico da 

coordenação motora global, uma função básica extremamente importante para o 

desenvolvimento geral, pois a manutenção segura do corpo em todas as posições 

possíveis é pré-requisito para um desenvolvimento motor posterior ainda mais 

aprimorado (SCHILLING, 2002). Em suma, na sua construção foram necessárias 

extensas atualizações de design para obter uma medida de desempenho adequada 

para a CMG (SCHILLING; KIPHARD, 1974) possibilitando ser usado hoje em diversos 

campos, por exemplo, na área clínica (CANCER, et al., 2020) e no esporte (O’BRIEN-

SMITH, et al., 2019).  Contudo, a literatura tem apontado algumas limitações, como a 

ausência de situações envolvendo o controle de objetos, a tendência de superestimar 

o número de crianças com baixa CMG e a comparação com valores padronizados 
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baseados em dados de 1974 que podem estar desatualizados (GIURIATO, et al., 

2021). 

 

2.1.3 Principais aspectos da prática esportiva organizada na infância e adolescência 

 

O esporte é um fenômeno sociocultural, historicamente determinado por 

pessoas ligadas ao uso de exercícios físicos, que visam a preparação e participação 

em competições, bem como o aprimoramento do bem-estar físico, psicológico e das 

relações sociais (SUTULA, 2018). A Prática Esportiva Organizada (PEO) inclui 

esportes escolares (contra turno), de clubes, envolve regras e competições (DYER, 

et al., 2017; LOGAN; CUFF, 2019). Não se enquadram nesse contexto as aulas de 

educação física escolar (LOGAN; CUFF, 2019).  

A PEO compõe grande parte da vida de crianças e adolescentes, e o 

interesse pelo esporte entre esses públicos continua se expandindo (LOGAN; CUFF, 

2019). É uma das atividades extracurriculares mais populares na infância, em que 

aproximadamente 65% das crianças em todo o mundo estão envolvidas segundo a 

National Alliance for Youth Sports - NAYS (FELFE; LECHNER; STEINMAYR,  2016).  

Sem dúvidas a PEO é considerada como uma importante forma de 

atividade física para crianças e jovens (CAIRNEY, et al., 2018), podendo trazer 

benefícios em diferentes dimensões do desenvolvimento (NEELY; HOLT, 2014). 

Estudos acrescentam que crianças envolvidas com a PE apresentam menor 

inquietação, desatenção e impulsividade (WATSON, et al., 2019), tem maior chance 

de melhor desenvolvimento acadêmico (DYER, et al., 2017), além de quando 

realizada na infância e adolescência, seja ou não de forma competitiva, aumentar a 

chance de se tornar mais ativo na fase adulta (TELAMA, et al., 2006). A manutenção 

da saúde física, desenvolvimento psicossocial e ampliação do repertório motor são 

apontados como eixos centrais para o planejamento e implementação da PEO 

(CÔTÉ; FRASER-THOMAS, 2007).  

Em termos de participação, alguns fatores como capacidades físicas, 

aptidão física e aspectos psicológicos, impulsionam a realização da PEO na infância 

e adolescência (WELK, 1999). Aprender uma nova habilidade, fazer amigos, 

influência dos pais, diversão, percepção de competência, a figura do professor e o 

modo como conduz sua aula também têm um importante papel para o envolvimento 

e a continuidade na PEO (COPE; BAILEY; PEARCE, 2013). Por outro lado fatores 
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como a especialização precoce, caracterizado pela grande quantidade de prática 

deliberada, com vista a melhora do desempenho em um único esporte desde as 

primeiras experiências na PEO (CÔTÉ; BAKER; ABERNETHY, 2007), pode levar a 

lesões, esgotamento do esporte e por conseguinte, o abandono (MOSHER; FRASER-

THOMAS; BAKER,  2020). A literatura destaca que o foco nos primeiros anos da PEO 

deve ser o engajamento da criança, ponte para seu desenvolvimento geral constituído 

pela melhora da proficiência em habilidades motoras fundamentais e da percepção 

de competência em uma diversidade de esportes para que possa seguir, se assim 

desejar, nas próximas etapas da formação esportiva (GOODWAY; ROBINSON, 

2015). 

Um dos campos que se preocupa com o progresso adequado da PEO é o 

da periodização do treinamento de longo prazo, em que se preconiza o alcance 

gradual das características físicas, psicológicas e sociais essenciais para ao 

desempenho atlético de alto nível (BOMPA; BUZZICHELLI, 2019). Na periodização 

são propostos quatro estágios para o desenvolvimento atlético: iniciação, formação 

atlética, especialização e alto rendimento (BOMPA; CARRERA, 2015).  

O estágio de iniciação (6 a 10 anos) preconiza o desenvolvimento atlético 

geral vivenciado nas diferentes modalidades, por meio do aprimoramento de 

habilidades motoras básicas, flexibilidade, coordenação motora e equilíbrio, 

adaptação das regras e materiais, e estímulo da criatividade guiado pela diversão e 

apoio positivo. O estágio de formação atlética (11 a 14 anos) visa a transição gradual 

para treinos com maior intensidade e volume, aprendizagem de habilidades motoras 

mais complexas, a intensificar o aprimoramento de habilidades sociais, cognitivas, 

capacidades físicas, coordenação motora e introdução a situações de competições 

levando em conta a diversão. O estágio de especialização (15 a 18 anos) visa 

primordialmente o desenvolvimento de alto desempenho em um esporte, monitorar 

cuidadosamente o volume e a intensidade do treinamento para garantir que os atletas 

melhorem rapidamente com pouco risco de lesões e máximo aprimoramento técnico, 

e envolver o atleta em todo o processo de construção das metas esportivas (BOMPA; 

CARRERA, 2015). E o estágio de alto rendimento (19 anos em diante) busca fazer 

com que o atleta consiga adaptar todos seus principais sistemas fisiológicos para as 

exigências específicas da modalidade e aperfeiçoamento psicológico, técnico e tático 

(BOMPA; BUZZICHELLI, 2019). 
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Compreender os principais aspectos envolvidos no processo da formação 

esportiva por parte dos técnicos colabora para que as crianças e adolescentes 

aprendam habilidades esportivas e permaneçam motivadas para continuar sua 

participação no esporte em nível de elite ou recreativo (CÔTÉ; BAKER; ABERNETHY, 

2007). Igualmente, promove a introdução da especialização esportiva no momento 

adequado evitando o esgotamento, a perda de interesse e as lesões por uso 

excessivo nos atletas (CÔTÉ; FRASER-THOMAS, 2007).  

Portanto, os técnicos estão focados em aspectos específicos de cada 

estágio do desenvolvimento atlético. Especificamente nos primeiros estágios, busca-

se o desenvolvimento de características atléticas gerais, não específicas, que são 

alicerces para o alcance de níveis superiores de desempenho esportivo, como a 

coordenação motora, a qual exige atenção especial para sua melhoria durante a 

infância e adolescência (BOMPA; CARRERA, 2015).  

Há pouco tempo, a coordenação motora no esporte começou a ser avaliada 

nos estágios iniciais do desenvolvimento atlético com base no modelo de Kiphard e 

Schilling (1974) (p.exe. FRANSEN, et al., 2012; VANDORPE, et. al., 2012; 

VANDORPE, et al., 2012b; PION, et al., 2014; CHAGAS; OZMUN; BATISTA, 2017; 

SÖĞÜT, 2016; PION, et al., 2016; JAAKKOLA; WATT; KALAJA, 2017; SÖĞÜT, 2017; 

O’BRIEN-SMITH, et al., 2019), por capturar essa característica de generalidade 

necessária ao esporte (VANDORPE, et al., 2012; PION, et al., 2014). 

As funções da CMG, apresentadas anteriormente, participam ativamente 

do desenvolvimento motor (SCHILLING, 2014), em especial das mudanças globais 

do comportamento motor que ocorrem desde o período dos padrões motores 

fundamentais (entre 1 a 7 anos) até período hábil (de 11 anos em diante) (CLARK, 

2002) onde predomina a realização de habilidades motoras específicas, como 

aquelas presentes nas diversas situações da prática esportiva organizada com maior 

desempenho atlético (GOODWAY; ROBINSON, 2015). O tópico seguinte abordará as 

principais ideias de como a CMG se vincula com a prática esportiva organizada. 
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2.1.4 Ideias e evidências sobre as contribuições da CMG para a prática esportiva 

organizada 

 

O envolvimento com qualquer tipo de atividade física na infância exige a 

presença prévia de características biológicas, capacidades perceptivas e cognitivas, 

que darão melhores condições para que as crianças participem e tenham sucesso em 

sua realização (HAUBENSTRICKER; SEEFELDT, 2005). No caso da prática 

esportiva organizada (PEO), uma subcategoria da atividade física (CASPERSEN; 

POWELL; CHRISTENSON, 1985), em que o aprendizado de habilidades motoras é 

um dos principais objetivos (CÔTÉ; FRASE-THOMAS, 2007), tais características e 

capacidades são indispensáveis. 

Uma dessas características é a Coordenação Motora Global (CMG), um 

mecanismo neuromotor que participa ativamente do desenvolvimento sensório motor, 

emocional, social e cognitivo (SCHILLING, 2014). É considerada um componente da 

competência motora (RUDD, et al., 2015) que auxilia na aquisição das habilidades 

motoras (VANDORPE, et al., 2012; BARNETT, 2016) além da participação em 

atividades físicas na segunda infância (LOPES, et al., 2011; STODDEN, et al., 2008), 

em especial das esportivas, como veremos a seguir.  

A relação entre CMG e PEO pode ser observada principalmente em 

crianças com menor CMG, uma vez que podem ter atrasos para aprender novas 

habilidades motoras nos esportes e serem, por conseguinte menos propensas a 

continuar a participar dessas atividades (VANDORPE, et al., 2012b). Já para crianças 

entre 8 a 9 anos com QMG mais alto, Fransen, et al., (2014) verificou que estas 

gastavam mais horas por semana de PEO em relação às crianças com QMG inferior. 

Um resultado semelhante é apresentado no estudo de Opstoel, et. al., (2015) 

realizado com crianças de 9 a 11 anos, em que as crianças com QMG abaixo da 

média gastaram significativamente menos horas por semana na PEO em comparação 

com as crianças com melhor QMG e as crianças com QMG acima da média. 

A CMG é um mecanismo que age nas mudanças do comportamento motor 

também do período hábil, uma fase do desenvolvimento motor, que inicia aos 11 anos. 

Por exemplo, entre adolescentes não atletas de 13 a 14 anos o melhor desempenho 

de duas habilidades motoras específicas do voleibol (saque por baixo e manchete) 

associou-se a um melhor QMG (CHAGAS; OZMUN; BATISTA, 2017). Quando se 
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considera a experiência dos praticantes de 11 a 14 anos na modalidade de tênis, 

atletas apresentaram velocidade de saque e QMG significativamente maior em 

relação aos não atletas (SÖĞÜT, 2017). Já entre praticantes de tênis não atletas, o 

QMG daqueles com idade de 12 a 14 anos não apresentou diferenças significativas 

em relação aos praticantes de 6 a 8 anos e 9 a 11 anos (SÖĞÜT, 2016). Entre atletas 

de 11 a 14 anos de diferentes modalidades, o QMG de ginastas foi superior em 

relação a jogadores de hockey (JAAKKOLA; WATT; KALAJA, 2017). Esses resultados 

reforçam a relação que a CMG tem com a PEO, seja em termos de desempenho das 

habilidades motoras ou para a própria melhora da CMG. 

No contexto da PEO a CMG também tem recebido atenção nos estudos 

sobre identificação e desenvolvimento do talento esportivo (O’BRIEN, et al., 2019). 

Estudos realizados em modalidades como ginástica artística (VANDORPE, et al., 

2011b; 2012), futebol (DEPREZ, et al., 2017; FRANSEN, et al., 2017; LOVELL; 

BOCKING; COUTTS, 2018), tênis de mesa (PION, et al., 2015), voleibol (PION, et. 

al., 2015b), vela (CALLEWAERT, et al., 2015) e judô (WAZIR, et al., 2017) apresentam 

que a CMG é uma característica motora geral importe a ser considerada quando se 

busca potenciais atletas e para o aprimoramento esportivo de longo prazo. 

Esses achados reforçam o papel da CMG enquanto um mecanismo 

relevante para a aquisição de habilidades motoras no contexto esportivo. Habilidades 

motoras esportivas geralmente exigem um nível maior de coordenação motora para 

que o movimento de várias partes do corpo, nos vários eixos com ajustes espaço-

temporais e de força específicos, possam ser executados de modo eficiente 

(STAROSTA, 2006).  

Há proposições de que, quando os praticantes apresentam maior CMG, 

podem atender melhor às demandas de realização das atividades esportivas e auxiliar 

a PEO (JAAKOLA; WATT; KALAJA, 2017; CHAGAS, et al., 2017). Por outro lado, uma 

expressão mais baixa de CMG pode ser um fator que restringe a PEO (FRANSEN, et 

al., 2014). Esse contexto pode estar relacionado à percepção de competência motora 

(CRANE; TEMPLE, 2014), que ao longo das fases da vida se torna mais próxima da 

competência motora real (HARTER, 1999), a qual pode favorecer ou não o 

envolvimento com a PEO (WEISS; PHILLIPS, 2015). 

Buscar compreender aspectos relacionados ao comportamento motor é 

essencial para os profissionais de Educação Física (SEEFELDT, 1986), assim como 

para os professores preocupados com a elaboração de atividades esportivas que 
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promovam melhores experiências de aprendizagem (CORBETTA; VEREIJKEN, 

1999). No âmbito da investigação da PEO e CMG, o foco tem recaído sobre a  prática 

de todas as modalidades que a criança está envolvida (VANDORPE, et al., 2012b; 

FRANSEN, et al., 2014), no entanto, pouco se sabe se tais resultados podem também 

ser encontrados quando se analisa a PEO de uma única modalidade esportiva. Com 

isso, entende-se que investigar a associação entre a CMG inicial e o comparecimento 

a PEO de uma modalidade específica permitirá ampliar os achados disponíveis na 

literatura. Podendo, de um lado, reforçar o papel central da CMG, enquanto um fator 

importante para a continuidade da PEO, mas também, por outro lado, reforçar a 

necessidade de investir esforços para a compreensão de outras relações com outros 

aspectos que tange a PEO de crianças, ou seja, a CMG interagindo com outros fatores 

não ser tão claramente um fator predominantemente associado a PEO, quando se 

foca uma modalidade.   

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Investigar a relação entre a Coordenação Motora Global e a prática 

esportiva organizada em uma modalidade ao longo de um ano, em crianças de 7 a 11 

anos de idade.  

 

3.1.2 Objetivos específicos 

 

a) Investigar a relação entre CMG e a quantidade de meses que as 

crianças permanecem na prática de uma modalidade esportiva, considerando o 

período de um ano. 

b) Investigar a relação entre a CMG e a frequência nas aulas de uma 

modalidade esportiva, considerando as crianças que permanecem no programa ao 

longo de um ano. 
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4. MATERIAIS E MÉTODO 

 

4.1 Amostra 

 

A amostra do presente estudo foi proveniente do estudo intitulado “Projeto 

de Monitoramento do Desempenho de Criança e Jovens Pinheirenses ao Longo do 

Processo de Formação Esportiva”, destinado a crianças e adolescentes de 3 a 16 

anos de idade. Este estudo é proveniente do convênio acadêmico realizado entre a 

Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EEFE USP) e o 

Esporte Clube Pinheiros (ECP) (Anexo I). O presente estudo utilizou dados 

secundários de testes motores coletados pelo clube no ano de 2018 na modalidade 

de Judô.  

Para o presente estudo, foi realizada seleção da amostra por conveniência 

(SHAUGHNESSY, ZECHMEISTER e ZECHMEISTER, 2012) de 152 meninos de 7 a 

11 anos de idade, das quais foram selecionadas as informações referentes às coletas 

de dados realizadas em 2018. Como neste estudo não foram visadas diferenças entre 

os sexos e para garantir poder estatístico suficiente devido ao pequeno número de 

meninas, apenas os meninos foram incluídos. O comitê de ética foi vinculado às 

informações provenientes do Projeto Jovens Pinheirenses supracitado, seguindo as 

normas estabelecidas pelo Conselho Nacional em Saúde, sobre pesquisas 

envolvendo seres humanos, tendo sido aprovado (número do parecer 4.242.321), 

conforme descrito no Anexo 2. 

 

4.1.1 Caracterização da PEO no contexto do estudo 

 

O programa de iniciação esportiva ao Judô, teve como objetivos a 

aprendizagem dos aspectos básicos da modalidade, para o desenvolvimento do bem-

estar (saúde) e desenvolvimento global e recreativo-social dos praticantes (todos 

sócios). Não tem intenção de desenvolver judocas para competição, sendo que no 

máximo, às crianças e jovens se envolveram em festivais. As aulas ocorreram duas 

vezes por semana, com duração de 1 hora e meia. O programa se distribui ao longo 

de 9 meses por ano (janeiro, julho e dezembro não há aulas). As crianças 

apresentaram-se entre as faixas branca e azul, sendo que cada turma tem 
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aproximadamente de 15 a 20 alunos por Sensei, e quando necessário havia um 

auxiliar também faixa preta.  

 

4.1.2 Critério de inclusão 

 

Foram utilizados dados de crianças sem limitação funcional para a PEO, 

sem diagnóstico de transtorno de qualquer natureza, segundo informações 

apresentadas pelos pais e professores. Para inclusão na pesquisa, o termo de 

assentimento e o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) foram 

devidamente assinados pelas crianças e pelos pais/responsáveis legais, 

respectivamente. Além disso, foram incluídas as crianças que apresentavam as 

informações completas para a análise das variáveis de interesse. 

 

4.1.3 Delineamento 

Primeiramente foi estabelecido o contato com o clube para a proposição do 

estudo e acesso aos dados necessários, além de buscar informações gerais sobre a 

coleta de dados, instrumentos e outras que julgamos ser importantes. Após o acesso 

aos dados verificou-se as possibilidades de investigação para o presente projeto 

segundo a problemática identificada na revisão da literatura. Trata-se de um projeto 

longitudinal de 9 meses, em que foi utilizada a avaliação da CMG do início de 2018, 

a quantidade de meses de prática esportiva organizada e a frequência em aula de 

cada criança ao longo do mesmo ano.  

 

4.1.4 Instrumentos e medidas 

 

Para mensurar a CMG foi utilizado o Körperkoordinationstest für Kinder 

(KTK), proposto por Schilling e Kiphard (1974), para crianças e adolescentes dos 5 

aos 14 anos de idade. Esse é um instrumento que tem apresentado indicadores de 

validação adequados em países como Bélgica (LENOIR; VANDORPE, 2013; 

VANDORPE et al., 2011), Brasil (MOREIRA et al., 2019) e Itália (GIURIATO, et al., 

2021). O KTK apresenta medidas quantitativas do movimento por meio de quatro 

tarefas: equilíbrio à retaguarda; saltos monopedais; saltos laterais; e transposição 
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lateral. O somatório dos coeficientes das quatro tarefas permite calcular o quociente 

motor geral (QMG) a partir da normatização referente à idade e ao sexo da criança, 

possibilitando posteriormente, a classificação do sujeito quanto a CMG em 5 níveis 

coordenativos, sendo eles: (1) 56 ≤ QMG ≤ 70, coordenação motora prejudicada; (2) 

71 ≤ QMG ≤ 85, coordenação motora insuficiente; (3) 86 ≤ QMG ≤ 115, coordenação 

motora normal; (4) 116 ≤ QMG ≤ 130, coordenação motora boa; e (5) 131 ≤ QMG ≤ 

145, coordenação motora alta (SCHILLING; KIPHARD, 1974). No presente estudo, foi 

utilizado o QMG como indicador da coordenação motora global, pois expressa o fator 

único do KTK e permite a comparação entre crianças de diferentes faixas etárias.  

A mensuração da PEO foi realizada por meio de duas medidas. A primeira 

diz respeito à quantidade de meses em que a criança apresentou pelo menos 10% de 

frequência nas aulas. A desistência na PEO foi dada pelas crianças que não 

apresentaram frequência por dois meses seguidos, sendo que a permanência variou 

de 1 a 9 meses. Para as crianças que ficaram os 9 meses na PEO, foi calculada uma 

segunda medida da PEO, dada pela média da frequência relativa de presenças nas 

aulas ao longo dos 9 meses (um ano de aula). Vale destacar que o período de aulas 

compreendeu de fevereiro a junho (1° semestre/5 meses) e de agosto a novembro (2° 

semestre/4 meses) totalizando 9 meses de PEO e 3 meses de recesso (janeiro, julho 

e dezembro).  

 

4.1.5 Coleta de dados 

 

O protocolo de coleta e análise da CMG seguiu as orientações do manual 

do KTK (SCHILLING; KIPHARD, 1974). As coletas ocorreram durante o período das 

aulas da própria modalidade (Judô). A equipe de coleta constou de três avaliadores 

do clube, os quais foram treinados pelos pesquisadores da EEFE USP para a 

aplicação do KTK após atingirem o coeficiente de correlação intraclasse a partir de 

0,80. Já a organização dos alunos para serem avaliados era realizada pelo professor 

(a) da turma. O processo de coleta de dados (preparação, coleta e tabulação dos 

dados) seguiu as seguintes etapas: 1 – impressão prévia da ficha de registro dos 

dados da criança (nome, idade, data de nascimento, número de matrícula, dados 

antropométricos e dados do KTK – conforme indicado no Anexo 3; 2 - no início de 

cada aula, o professor da turma direcionava seis crianças para a realização do teste 
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com os avaliadores; 3 - divisão das crianças (duas por avaliador) com as devidas 

fichas de registro; 4 - preenchimento da data de avaliação e nome do avaliador na 

ficha de registro; 5 - avaliação antropométrica (altura e peso) de cada dupla de 

crianças; 6 - aplicação do KTK para cada dupla de crianças, percorrendo as estações 

referentes às tarefas do teste, como ilustrado no Anexo 4; 7 - entrevista 

semiestruturada sobre o histórico da participação esportiva das crianças, realizada 

com os pais ou responsáveis legais; 8 - digitação em dupla entrada de todos os 

resultados do KTK, dos dados antropométricos e da entrevista semiestruturada, 

anotados nas fichas de registro e na base de dados gerada no Access Microsoft 

Office. 

 

4.1.6 Análise de dados 

 

Primeiramente foi realizada a inspeção da distribuição dos dados, presença 

de outliers e casos extremos. Para isto utilizou-se de histogramas e diagramas Q-Q 

Plot e teste estatístico de Kolmogorov-Smirnov. Com a normalidade dos dados não 

assumida, foi elaborada a análise descritiva dos dados a partir da medida de 

tendência central (mediana) e variação (Mínimo, Máximo e Intervalo interquartil), e a 

análise inferencial foi realizada pela correlação de Spearman para compreender a 

relação entre as variáveis do estudo (CMG e PEO). A classificação da força de 

correlação utilizada foi a proposta por Callegari-Jacques (2009), sendo classificada 

em: Nula (0,0); Fraca (0,0 – 0,3); Regular (0,3 – 0,6); Forte (0,6 – 0,9); Muito Forte 

(0,9 – 1,0); Perfeita (1,0). Todas as análises foram conduzidas no pacote estatístico 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 22, com nível de significância 

de 5%. 

 

5. RESULTADOS 

 

A Tabela 1 ilustra as características das crianças envolvidas no estudo a 

partir dos valores da mediana, mínimo, máximo e intervalo interquartil referente a 

idade, CMG (QMG), quantidade de meses no programa e a frequência relativa média. 

Vale destacar que os valores da frequência relativa média é calculado apenas para 
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96 crianças, pois apenas 96 crianças permaneceram no programa pelos 9 meses. Em 

termos de porcentagem essa permanência representa 67% do total de crianças.   

 

Tabela 1 - Descrição da amostra quanto a idade, coordenação motora global (CMG), quantidade de 

meses de prática e frequência média.  

Variável* n Mínimo Mediana Máximo Intervalo 
interquartil 

Idade 152 7 8 11 3 

QMG 152 40 94 124 19 

Quantidade de meses 152 1 9 9 1 

Frequência relativa média** 96 59% 83% 97% 13,5% 

* Para todas as variáveis não houve distribuição normal 

** Apenas para as crianças que completaram o ano de prática (9 meses) 

 

A Tabela 2 expressa a distribuição das 152 crianças nos diferentes níveis 

da CMG. Vale destacar que a maior parte das crianças se encontram no nível normal 

(66,4%). 

Tabela 2 - Distribuição das 152 crianças nos níveis de CMG.   

Nível n 

Insuficiência coordenativa 11 (7,2%) 

Coordenação pobre 29 (19,1%) 

Coordenação normal 101 (66,4%) 

Coordenação boa 11 (7,2%) 

 

A distribuição dos dados das variáveis de interesse pode ser visualizada 

na Figura 2, por meio do gráfico de dispersão bivariada entre a CMG e quantidade de 

meses.  
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Figura 2 – Dispersão dos dados em relação aos valores da CMG expressos pelo QMG e pela 

quantidade de meses no programa para 152 crianças. 

 

A Tabela 3 apresenta os resultados do coeficiente de correlação entre as 

variáveis de interesse, com base nos valores pode-se notar que não houve correlação 

entre CMG e quantidade de meses na PEO (ρ = -0,02, p = 0,75), assim como também 

não houve correlação entre CMG e a frequência média nas aulas (ρ = 0,13, p = 0,17) 

para crianças que completaram o ano de prática.   

 

Tabela 3 - Valores do coeficiente de correlação de Spearman (rô de Spearman e valor p) entre a 

CMG e a quantidade de meses, e entre a CMG e a frequência média nas aulas para 

crianças de 7 a 11 anos. 

CMG rô de Spearman Valor de p 

Quantidade de meses -0,02 0,75 
Frequência 0,13 0,17 

 

6. DISCUSSÃO 

 

O objetivo do presente estudo foi investigar se existe relação entre a CMG 

e a prática esportiva organizada (PEO) em uma modalidade ao longo de um ano, em 

crianças de 7 a 11 anos de idade, considerando a quantidade de meses que as 
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crianças permanecem no programa neste período bem como a frequência em aula 

daquelas que permaneceram até o final do ano no programa.  

Os resultados indicaram que as crianças apresentam diferentes níveis 

coordenativos, sendo que a maior parte apresenta um nível coordenativo adequado a 

sua idade (66,4%). As demais crianças se distribuem nos outros três níveis. Além 

disso, também pode-se observar que as crianças apresentaram de 1 a 9 meses de 

envolvimento no programa, sendo que 36% desistiram ao longo do ano.  

Os resultados também indicaram que a CMG que as crianças 

apresentaram no começo do ano de PEO não tem relação com a quantidade de 

meses que elas permaneceram no programa ao longo de um ano. E considerando 

apenas as crianças que permaneceram no programa ao longo de um ano, também 

não houve relação entre a frequência média nas aulas de uma modalidade esportiva 

e a CMG. 

Esses resultados não corroboram com os principais estudos que fornecem 

evidências favoráveis a relação positiva entre a CMG e PEO, seja considerando a 

atividade física geral (LOPES, et al., 2011) ou especificamente com a PEO 

(VANDORPE, et al., 2012; FRANSEN, et al., 2014).  

Nossa interpretação da divergência entre os resultados apresentados pela 

literatura e os nossos resultados - sobre a relação entre a CMG e a PEO de uma 

modalidade específica pode ser discutida em dois níveis. O primeiro situa-se no 

âmbito do processo ensino aprendizagem e o segundo refere-se a forma de 

considerar a investigação da relação entre a CMG e o PEO.    

Do ponto de vista do âmbito do processo ensino aprendizagem 

gostaríamos de explorar e discutir que a falta de relação entre CMG e PEO diz respeito 

às demandas das metas de aprendizagem da modalidade com o tempo de prática. É 

sabido que metas específicas e desafiadoras mais próximas às condições motoras do 

sujeito devem ser estabelecidas a curto prazo e as desafiadoras mais complicadas a 

longo prazo (NEIVA, et al., 2016). Segundo Vandorpe, et al. (2012b), a CMG é mais 

requerida para dar subsídios para aquisição das habilidades mais complexas, o que 

estariam mais fortemente ligadas às metas a longo prazo (VANDORPE, et al., 2012b). 

Em relação ao desempenho de habilidades motoras mais complexas, alguns estudos 

mostram que uma melhor CMG está associada a um melhor desempenho motor no 

hockey no gelo (ROUVALI, 2015) e no voleibol (CHAGAS, et al. 2017). Para um nível 

mais avançado de PEO, a CMG foi considerada um aspecto importante para 
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identificação e desenvolvimento do talento esportivo (O’BRIEN, et al., 2019).  Já em 

um nível inicial de PEO, para as habilidades motoras esportivas, após os 7 anos, a 

CMG deixa de ter um papel importante, pois o processo é muito mais guiado por 

aprendizagem, com a progressão do processo de estabelecimento de metas, 

estruturação de prática e feedback, pois busca-se gerar maior envolvimento e 

aderência, sem exigir o alcance de metas complicadas. A CMG é uma capacidade 

subjacente à aquisição das habilidades motoras (VANDORPE, et al., 2012), mas tem 

pesos diferentes durante sua aquisição segundo o nível de PEO. 

O segundo nível de discussão que entendemos ser importante estabelecer 

refere-se à forma de considerar a investigação da relação entre a CMG e o PEO. A 

nossa interpretação para a diferença entre o nosso resultado e o da literatura que 

subsidiou nosso estudo, é que a CMG, dada a sua natureza global, é uma candidata 

a predizer a PEO considerando todas as modalidades que a criança pratica num certo 

período de tempo (VANDORPE, et al., 2012), no entanto, isso não quer dizer que a 

mesma estaria associada a aspectos específicos da PEO de uma modalidade. Não é 

incomum, a criança manter a PEO simultaneamente de diferentes modalidades, e 

assim, ela pode até sair de uma modalidade, mas permanece em outra, e assim 

mantém-se ligada a PEO. Além disso, também não é incomum, quando uma criança 

sai de uma modalidade, logo em seguida, ela adentrar a outra modalidade, ou ainda, 

ela sai de uma modalidade porque está se dando bem em outra que já está a mais 

tempo.  

Com isso, para avançar no entendimento da relação entre a CMG 

apresentada no começo do ano e a PEO, a investigação não deveria focar na 

participação de uma modalidade específica ou no somatório de tempo de diferentes 

modalidades, mas centrar-se na criança considerando todas as modalidades que se 

envolveu num período de tempo, analisando tanto aquelas que ela permaneceu 

quanto as que desistiu. E ainda, buscando saber se as crianças que saíram ao longo 

do programa, já não estavam tendo êxito na PEO de outra modalidade, ou seja, pode 

ser que para conseguir se dedicar em outra modalidade com mais afinco, elas 

desistiram de uma mais inicial, ou de uma que não valorizam tanto. Como verificado 

por Fransen, et al. (2012), crianças de 6 a 10 anos com melhor CMG estavam 

engajadas em mais de uma modalidade e realizavam mais horas por semana a PEO 

(FRANSEN, et al., 2012). 
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Os estudos iniciais que indicaram haver relação positiva entre a CMG e 

PEO (VANDORPE, et al., 2012; FRANSEN, et al., 2014), abrem um horizonte, e 

apresentam novas hipóteses, mas não contam sobre as modalidades, o que se 

considera um conhecimento fundamental para o planejamento do professor/técnico 

envolvido na modalidade. Saber que a CMG é um preditor geral da PEO é bastante 

importante, mas mais ainda é saber se há relação e como ele atua na PEO das 

diferentes modalidades (p.exe. a partir de diferentes tipos de metas de 

aprendizagem). Com isso, entende-se que considerar as questões de metas de 

aprendizagem e a trajetória da criança nas diferentes modalidades seja fundamental 

para melhor entender a relação entre CMG e PEO, para gerar tais conhecimentos aos 

professores/técnicos.     

A literatura apresenta que há muitos fatores que favorecem a PEO (COPE; 

BAILEY; PEARCE, 2013), no entanto, nossos resultados são claros em indicar que 

no período de um ano, a CMG não demonstra ser um fator necessário para a 

manutenção da PEO em uma modalidade específica.  

Tais achados sugerem a construção de estratégias pelos profissionais 

envolvidos (professores/técnicos) com a elaboração e aplicação de programas de 

PEO nas fases iniciais,  para aproximar e fortalecer o vínculo com os pais, já que são 

os que inicialmente promovem o interesse das crianças pela PEO (CÔTÉ, 1999); 

viabilizar o desempenho proficiente nas habilidades fundamentais antes de entrar na 

iniciação esportiva; desenvolvimento de maior percepção de competência e 

engajamento em multiesportes, pelos quais as crianças podem começar a determinar 

os próximos passos para as fases posteriores de PEO (GOODWAY; RODINSON, 

2015).   

 

7. CONCLUSÃO 

 

Os resultados e discussão do presente estudo ficam delimitadas as 

seguintes especificações: a) PEO de um ano, considerando um programa com nove 

meses de aula; b) meninos de 7 a 11 anos de idade; c) iniciação esportiva na 

modalidade de Judô com objetivos voltados a saúde, desenvolvimento esportivo e 

psicossocial; d) coordenação motora global avaliada pelo KTK; e) estudo de natureza 

observacional num ambiente real de PEO.    
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Apesar de o esforço  empreendido  para  minimizar  o  efeito  de  variáveis  

intervenientes à coleta, algumas limitações devem ser consideradas: a) falta de 

controle do tempo de prática que as crianças já tinham realizado antes do começo do 

ano investigado; b) a falta de conhecimento sobre a percepção de competência 

motora no Judô, pois a desistência pode estar atrelada mais a percepção de 

competência do que especificamente a competência real; c) as metas de 

aprendizagem que foram estabelecidas ao longo do ano; d) se houve outras 

modalidades em que a criança realizou PEO ao longo do período.   

Considerando os aspectos apresentados acima, pode-se concluir que a 

CMG apresentada pelas crianças no começo do ano não se relaciona com a 

quantidade de meses de permanência no programa, assim como também não se 

associa com a frequência média de participação nas aulas de uma modalidade 

esportiva.    
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ANEXO I – Assinatura do convênio acadêmico entre a Escola de Educação 

Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EEFEUSP) e o Esporte Clube 

Pinheiros (ECP). 
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ANEXO II - Documento de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Universidade de São Paulo. 
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ANEXO III – Ficha de aplicação do teste KTK 
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ANEXO IV – Organização do circuito para aplicação do teste KTK 

 

Figura 3 - Posicionamento das provas do KTK 

 

 

Fonte: O autor (2022). 

 

 


