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RESUMO 

O objetivo geral desse estudo de campo é o de investigar o conhecimento que 

professores de educação física possuem sobre avaliação do desempenho motor. 

Para tanto, 30 professores de educação física que ministram aulas no Ensino 

Fundamental da rede pública estão participando de uma entrevista semiestruturada. 

Os dados estão sendo tratados por meio da análise e interpretação e apresentados 

de forma descritiva através de três categorias: Categoria A – Perfil e formação 

acadêmica; Categoria B – Avaliação Motora; e Categoria C – Instrumentos de 

avaliação motora. Através dos resultados preliminares, realizados com 10 

professores com formação acadêmica de até 10 anos, verificou-se que os mesmos 

possuem conhecimento de avaliação motora e reconhecem sua importância, 

contudo, não utilizam nenhum instrumento porque não conhecem. Porém relatam 

que procuram avaliar o desempenho motor de seus alunos através da observação.  

Palavras-chave: Desenvolvimento motor, Instrumento de avaliação motora, Ensino 

Fundamental. 

 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento motor na infância é caracterizado pela aquisição de 

diversas habilidades motoras, que possibilitará a criança um domínio do seu corpo 

em diferentes posturas (estáticas e dinâmicas), locomover-se pelo meio ambiente de 

variadas formas (andar, correr, saltar, etc.) e manipular objetos e instrumentos 

diversos (receber uma bola, arremessar uma pedra, chutar, escrever, etc.) (ROSA 

NETO, 2002).   

Moraes e Mascarenhas (2012) com intuito de verificar se as aulas de 

educação física de uma escola privada estavam contribuindo com o desempenho 

motor de seus alunos do primeiro ano do ensino fundamental teve como objetivo 

avaliar o desempenho motor dos mesmos, e identificou que os alunos apresentaram 

idade motora locomotora abaixo da idade cronológica. Verificou então que na turma 

estudada possuem crianças com problemas motores, e concluiu discutindo que é 

preciso construir planejamento de práticas que venham de encontro a esses atrasos. 



Na literatura encontramos alguns instrumentos que buscam avaliar o 

desempenho motor e são bastante utilizados em pesquisas brasileiras como o EDM, 

KTK, TGMD, MABC e GALLAHUE. 

Gallahue e Ozmun (2005) descreveram e classificaram as a habilidades 

motoras manipulativas, locomotoras e estabilizadoras em 3 estágios, inicial, 

elementar e maduro e orientam que crianças de 2 a 7 anos de idades já possuem 

condições de estarem classificadas nesses estágios. Apesar de os autores 

desenvolverem esse instrumento para professores observarem seus alunos ele é 

bastante utilizado no meio científico com objetivo de avaliar o nível do 

desenvolvimento motor de crianças, adolescentes e até idosos. 

Buscando discutir sobre a importância da avaliação motora esse estudo tem 

como intuito investigar o conhecimento que professores de educação física possuem 

sobre instrumentos de avaliação do desempenho motor. 

 

MÉTODO 

 Participarão desse estudo 30 professores da disciplina Educação Física que 

ministram aula para o Ensino fundamental de escolas públicas localizadas na 

Cidade de Arujá/São Paulo. Até o presente momento 10 sujeitos já participaram. 

Os sujeitos estão participando de entrevista semiestruturada norteada por 16 

questões abertas desenvolvidas especialmente para esse estudo, que buscam 

identificar se os professores de educação física realizam avaliação do desempenho 

motor de seus alunos, o momento que realizam os instrumentos que usam e as 

dificuldades que encontram em realizá-los. 

Os professores assinaram o termo de livre e esclarecido conforme aprovado 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa CAAE0160.0.237.198-11. 

Para auxilio da coleta de dados está sendo utilizado um aparelho gravador e 

posteriormente as informações estão sendo transcritas. A entrevista está sendo 

realizada pelos próprios responsáveis por esse estudo.  

Os dados estão sendo tratados por meio da análise e interpretação e 

categorizados de forma descritiva para melhor apresentação e discussão. 

As categorias são: A Categoria A – Perfil e formação acadêmica – discute 

informações sobre a formação e especialização dos professores. Na Categoria B – 

Avaliação Motora – discute-se o conhecimento dos professores sobre avaliação 

motora, assim como sua utilização. Na terceira e última Categoria C – Instrumentos 



de avaliação motora – é abordado o conhecimento que os professores possuem 

sobre instrumentos de avaliação do desenvolvimento motor e sua aplicação. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o presente momento 10 professores com formação acadêmica de até dez 

anos foram entrevistados.  Através dos resultados preliminares, verificou-se que 

esses professores possuem conhecimento de avaliação motora e reconhecem sua 

importância, contudo, não utilizam nenhum instrumento porque não conhecem. 

Porém relatam que procuram avaliar o desempenho motor de seus alunos através 

da observação.  
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