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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo geral analisar a influência da ginástica rítmica no 
desenvolvimento motor de alunos do Ensino Fundamental I com faixa etária de 7 a 8 
anos, Para tanto, foi realizado duas avaliações, sendo a primeira denominada como 
pré- teste, após foram lecionado vinte e quatro aulas de ginástica rítmica e depois foi 
realizada uma nova avaliação, denominada como pós-teste. Os métodos de 
aplicação e avaliação deste estudo foram baseados no Test of Gross Motor 
Development-2 (TGMD-2), o qual avaliou o desenvolvimento dos participantes. A 
análise dos resultados ainda está em andamento, contudo, os resultados iniciais nos 
orientam que as aulas de ginástica rítmica contribuíram no desenvolvimento motor 
dos alunos fazendo com que aperfeiçoassem suas habilidades de locomoção e 
manipulação. 
Palavras Chaves: Desempenho motor; Educação física escolar; Conteúdo da 

educação física escolar. 

 

INTRODUÇÃO 

Durante o crescimento da criança Gallahue (2002), afirma que no 

comportamento motor a criança recebe mudanças de acordo com sua idade, 

quanto mais a criança tem vivencias ambientais, maior será seu desempenho. 

Já as crianças que não possuem tanta convivência ambiental é muito 

provável que haja atraso motor no seu desenvolvimento. 

Para Rosa Neto et al.(2007) a partir do período infantil, o 

desenvolvimento do movimento deve ser prioridade, para que a criança ganhe 

domínio do seu corpo e de suas habilidades, conforme vai reconhecendo os 

movimentos e se relacionando com sua saúde. 

Segundo Gaio (2007), a Ginástica Rítmica é uma atividade física que 

ao ser explorada através dos movimentos corporais contribui positivamente 

no desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social.  

Através da música e da dança, a Ginástica Rítmica é uma modalidade 

que tomou forças a partir do século XX na Europa, sendo influenciada pela 

Ginástica Artística, a modalidade ganhou movimentos preciosos, graciosos, 

suavizando com sutileza, complementando a execução da expressão 

corporal, com a utilização dos materiais e misturando o ballet clássico, o 

teatro e a dança, sendo assim, um esporte exclusivamente feminino. 

(SANTOS et. al. 2010) 

Os movimentos que a Ginástica Rítmica utiliza surgiram desde os primórdios 

e até nos dias de hoje, ela é considerada fundamental para o corpo humano, pois 



seus movimentos trabalham a saúde do ser humano, a estética e o fortalecimento do 

corpo, sem contar os elementos que interferem no Desenvolvimento motor e 

cognitivo do praticante. (BAGNARA, et al. 2010). 

 Destarte, este estudo buscou aprofundar a discussão sobre os 

benefícios da Ginástica Rítmica e necessidade de a mesma ser trabalhada como 

conteúdo escolar pelos professores de educação física. Para tanto, teve como intuito 

verificar os reais benefícios motores que a Ginástica Rítmica traz aos escolares do 

ensino fundamental I. 

Ainda, esse estudo teve como hipótese que a ginástica rítmica contribui 

positivamente no desenvolvimento motor de escolares do ensino fundamental I. 

 

MÉTODO 

Essa pesquisa tem abordagem quantitativa, do tipo pré-experimental e 

objetivo explicativo. O projeto foi aplicado na Escola Municipal Coronel de Almeida, 

contando com a participação de dezesseis alunos, de ambos os sexos, com faixa 

etária entre 7 e 8 anos, do segundo ano do Ensino Fundamental I. 

Para avaliar o desenvolvimento motor dos escolares foi utilizado como 

instrumento o Test Of Gross Motor Development (Teste de Desenvolvimento Motor 

Grosso II – TGMD), criado por Ulrich (2000). Esse instrumento avalia crianças de 4 a 

14 anos e subdivide sua avaliação em duas categorias: Locomoção e Controle de 

objeto, sendo que em cada uma das categorias existem seis habilidades motoras. 

Para o tratamento estatístico, os dados foram apresentados em valores de 

tendência central (média) e dispersão (desvio padrão), sofrendo inicialmente um 

teste de normalidade de Shapiro-wilking. Como os dados apresentem uma 

distribuição não normal um teste dos Sinais de Wilcoxon foi utilizado. Todos os 

testes foram realizados no pacote computacional SPSS 19 for Windows, tendo como 

nível de significância p<0,05. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Observando os resultados apresentados na Tabela 1, foi verificado que a 

idade cronológica dos grupos e gêneros encontra-se significativamente superior 

(p≤0,05) comparadas com o pós-teste da idade motora equivalente das categorias 

locomoção e controle de objetos. Também observamos diferença significativa entre 

o pré e pós – testes para ambas as categorias de movimentos tanto para o grupo 



quanto para os gêneros, o que indica que o desenvolvimento motor dos 

sujeitos está superiores significativamente no pós – teste. 

 

Tabela 1: Média (M) e desvio padrão (DP) da idade cronológica e idade motora equivalentedo grupo 
e gêneros no pré e pós - teste dos movimentos de locomoção e controle de objetos. Diferença 
significativa (p≤0,05) intra gêneros entre o pré e pós - teste. * diferença significativa entre a idade 
cronológica e a idade motora equivalente dos movimentos locomotores e controle de objetos no pré e 
pós - testes (p≤0,05).  

 

PERCEPÇÃO DE DESEMPENHO MOTOR ENTRE GRUPOS 

GRUPOS IDADE IDADE MOTORA EQUIVALENTE 

GÊNEROS/ CRONOLÓGICA LOCOMOÇÃO 
P 

CONT. OBJETOS 
p 

COLETA M/DP M/DP M/DP 

GRUPO/PRÉ 
7,42±0,46 

7,94±1,84 
0 

6,86±1,79 
0 

GRUPO/PÓS 9,53±1,61* 9±2* 

FEM/PRÉ 
7,27±0,40 

8,20±2 
0,02 

6,57±1,71 
0,02 

FEM/PÓS 9,34±1,80* 8,95±2,10* 

MAS/PRÉ 
7,60±0,49 

7,61±1,71 
0,05 

7,24±1,95 

0,05 MAS/PÓS 9,78±1,42* 9,07±2* 

 

A análise dos resultados ainda está em andamento, contudo, os 

resultados iniciais nos orientam que as aulas de ginástica rítmica contribuíram 

no desenvolvimento motor dos alunos fazendo com que aperfeiçoassem suas 

habilidades de locomoção e manipulação. Esses resultados confirmam a 

hipótese que a ginástica rítmica contribui positivamente no desenvolvimento 

motor de escolares do ensino fundamental I. 
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