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Resumo 

 

O presente trabalho é uma pesquisa qualitativa e tem como finalidade a 

abordagem da capacidade física equilíbrio com objetivo de descrever a realidade de 

crianças com 11 e 12 anos de idade com potencial para serem possíveis atletas. 

Para isso utilizamos o Teste de Coordenação Corporal, Körperkoordination Test for 

Kinder – KTK (Teste de coordenação motora para crianças) descrito por Kiphard e 

Schilling (1970). O teste é formado pela trave de equilíbrio, saltos mono pedais, 

saltos laterais e transferências sobre plataformas, primeiramente analisa o equilíbrio 

dinâmico, em seguida forçar dos membros inferiores, e após é feito o de velocidade 

ficando por último o de lateralidade e estruturação espaço- temporal.  

   Pontuamos neste estudo que potenciais atletas podem ser descobertos no 

âmbito escolar, principalmente se estimulados e forma adequada quanto as 

capacidades físicas. Para que isso aconteça é feito um projeto de treinamento para 

aperfeiçoamento dessas capacidades fora do período escolar, com auxílio de 

profissional da área da educação física, e através disso serão ensinados exercícios, 

para que as crianças consigam estimular ao máximo suas capacidades.  

 

 

 Introdução 

 

Existem vários fatores como o sociocultural, intelectual e emocional que são 

responsáveis pelo desenvolvimento infantil. 

Segundo Negrine et al. (1994), o tema aprendizagem está relacionado a 

fatores externos e o desenvolvimento se refere a fatores relacionados com o 

processo de maturação do indivíduo. Outro fator citado pelo autor é o ambiente 

familiar parece ser o primeiro e o mais significativo para a criação de hábitos e de 

aprendizagem, quanto maior o estímulo do ambiente melhor será o desenvolvimento 

da criança. 

“As etapas do desenvolvimento da criança tem uma base genética evidente, 

mas as potencialidades inatas só se desenvolvem na medida em que o recém-

nascido encontra um meio favorável (LE BOULCH, 2001, p.72).” 

Para Williams, (1973 apud. PELLEGRINI, 2005) conhecer a si mesmo, estar 

ciente do que fazer com, e para o seu corpo, saber relacionar o seu corpo com o 



meio ambiente são elementos centrais para uma vida saudável. O ser humano 

nasce com uma estrutura corporal que é própria da espécie, cabeça ligada ao corpo 

pelo pescoço e os membros superiores e inferiores presos ao tronco. De modo que 

através das experiências motoras, esta estrutura corporal vai tomando a forma de 

seu próprio corpo, cujas características são próprias e únicas deste ser em 

desenvolvimento.  

Um dos fatores favoráveis é o ambiente escolar para treinamento esportivo, 

onde as crianças aprimoram diariamente o desenvolvimento motor. 

“Considerando que um bom desenvolvimento psicomotor proporciona ao 

aluno algumas das capacidades básicas a um bom desempenho escolar, 

pretendemos dar-lhe recursos para que se saia bem na escola, aumentando seu 

potencial motor.” (OLIVEIRA, 2012 p.9). 

Segundo Aidar et al. (2011), existem estudos que indicam que as habilidades 

motoras melhoram com a idade e que meninos e meninas quando participam de 

atividades semelhantes apresentam habilidades parecidas. A prática de atividades 

físicas traz benefícios aos jovens e criança, que têm reflexo em longo prazo na vida 

das pessoas.  

 

 

As habilidades físicas são movimentos que tornam 

possível a execução de movimentos especializados 

complexos. São elementos que determinam a 

adequação do desempenho de uma criança ou que 

estabelecem distinções entre os desempenhos das 

crianças. Uma criança muito nova tem limitações nesse 

nível de desenvolvimento motor se seus movimentos 

forem restringidos. Programar oportunidades para o 

desenvolvimento dessa área é essencial se a criança 

estiver em condições de aprender movimentos altamente 

especializados. (FLINCHUM, 1981 p.42) 

 

De acordo com Aidar (2011), o ser humano possui a capacidade de manter se 

sobre uma base reduzida de sustentação do corpo, isso é equilíbrio, parado ou em 

movimento sempre usando uma combinação apropriada de ações musculares. O 



equilíbrio agrupa um conjunto de aptidões estáticas e dinâmicas envolvendo o 

controle postural e o desenvolvimento das aquisições de locomoção. 

“Equilíbrio é a habilidade da criança em manter o controle do corpo utilizando 

ambos os lados simultaneamente, um lado só ou ambos alternadamente.” 

(FLINCHUM, 1981 pag.49) 

Existem três tipos de equilíbrio que são: Equilíbrio Dinâmico, Equilíbrio 

Estático e Equilíbrio Recuperado. 

Segundo Tubino (2003), o equilíbrio dinâmico é conseguido em movimento, 

assim como os demais tipos de equilíbrio, ele depende do dinamismo dos processos 

nervosos, ele pode ser trabalhado juntamente com fundamentos técnicos da 

modalidade dos quais apresentam necessidade para sua otimização. O equilíbrio 

estático é conseguido numa determinada posição, o sistema nervoso e a variável 

principal para o sucesso nessa qualidade física, já o equilíbrio recuperado explica a 

recuperação do equilíbrio numa posição qualquer. 

A importância do esporte está, entre outros aspectos, intensamente presente 

na sua diversidade de significados, atuando como facilitador na busca da melhor 

qualidade de vida do ser humano. 

Para ter como base uma proposta pedagógica, é necessário considerar dois 

pontos relevantes: a importância de trabalhar os aspectos técnicos da modalidade 

escolhida e de intervir junto ao educando quanto a aspectos relativos a valores e 

princípios. O esporte não devera ser analisado somente por seus aspectos técnicos, 

ate porque, quanto a esse ponto de vista, ha inúmeros estudos sinalizadores de 

formas e procedimentos pedagógicos para o ensino do esporte nas agencias do 

ensino formal e não formal.(PAES, 2009) 

No âmbito escolar é possível detectar vários talentos e qualidades com apoio 

de um profissional da área. Com o resultado dessa avaliação a maior parte dos 

indivíduos que apresentam talentos é selecionada e dirigida para o desporto em que 

apresenta maior desempenho.  

Para a identificação de possíveis talentos em geral não se resolve na primeira 

tentativa: é dividida em três fases principais:  

Fase primaria 

Ocorrem durante a pré-puberdade (3 a 10 anos). É verificada pelo exame 

médico, observando a saúde e o desenvolvimento geral da condição física do 

avaliado, detectando possíveis disfunções ou doença. 



Fase secundaria 

Essa fase é realizada após a puberdade, tornando-se a mais importante, 

utilizada com adolescentes que já participaram de algum tipo de treinamento 

organizado. Essa técnica avalia parâmetro biométricos e biológicos, pois o 

organismo provavelmente já atingiu certo tipo de adaptação para as exigências de 

um determinado desporto. 

Fase final 

Inclui principais fatores que devem ser observados no atleta, como a saúde, a 

adaptação fisiológica ao treinamento e a competição, capacidade de superar o 

stress e o potencial para futuros desenvolvimentos do desempenho. (BOMPA, 2002) 

Para verificar o quanto o equilíbrio das crianças poderiam estar 

comprometidos, surgiu a necessidade de avaliar os escolares através do  Teste de 

Coordenação Corporal, Körperkoordination Test for Kinder – KTK (Teste de 

coordenação motora para crianças) descrito por Kiphard e Schilling (1970). 

 

O teste foi realizado na escola com uma turma de treinamento esportivo, pois 

favorece observar a performance e facilita na escolha de novos potenciais para o 

esporte.   

De acordo com Araújo (1992) ao trabalhar a coordenação motora, o equilíbrio 

possui um papel importante, no aperfeiçoamento progressivo da realização motora 

da criança se ter um bom equilíbrio corporal, seja em estado de relaxamento ou 

movimento.  

De acordo com Papst e Marques (2010 apud CARMINATO, 2011) os 

programas de educação física identificam os fatores que podem tornar o movimento 

limitado, o professor tem grande responsabilidade em favorecer ao aluno o acesso a 

parte dos estímulos necessários ao seu desenvolvimento. Essa oportunidade se 

torna ainda mais significativo, na proporção em que o tempo avança e o ritmo de 

vida da sociedade se modifica. 

Existem vários instrumentos de avaliação propostos para calcular as 

habilidades motoras das crianças, um desses instrumentos e a bateria de Teste de 

Coordenação Corporal para Crianças (Körperkoordinationstest Für Kinder - KTK). 

Segundo Gorla (2014) o teste KTK é uma ferramenta de avaliação do 

desempenho motor coordenativo correto para ser aplicado em diversas populações 

na faixa etária por volta de 5 a 14 anos e 11 meses de idade. O teste é formado pela 



trave de equilíbrio, saltos mono pedais, saltos laterais e transferências sobre 

plataformas, primeiramente analisa o equilíbrio dinâmico, em seguida forçar dos 

membros inferiores, e após é feito o de velocidade ficando por último o de 

lateralidade e estruturação espaço- temporal.  

 

 

Objetivo  

 

Avaliar o equilíbrio de crianças de 11 a 12 anos com o Teste de Coordenação 

Corporal, Körperkoordination Test for Kinder – KTK (Teste de coordenação motora 

para crianças) descrito por Kiphard e Schilling (1970), afim de descrever a 

importância do treino desta capacidade física para futuros atletas de turmas de 

treinamento escolar. 

 

Metodologia 

 

O propósito deste estudo foi analisar a importância do equilíbrio através do 

Teste de Coordenação Corporal para Crianças (KTK) como instrumento de 

avaliação das crianças ao meio em que vivem, utilizando o (KTK) como forma de 

abordagem do comportamento do equilíbrio. Dada a relevância do tema em foco. De 

acordo com os objetivos gerais a pesquisa foi exploratória, trata- se de natureza 

aplicada e abordagem qualitativa, com a meta de traçar o nível de equilíbrio, e assim 

descrever as possibilidades de intervenção tanto para corrigir possíveis atrasos 

motores, quanto para observar a aptidão para futuras práticas de esporte de 

rendimento.  

 

Desenvolvimento 

 

De acordo com Raso (1984) apud Gorla (2014), um indivíduo com mau 

equilíbrio afetará a construção do esquema corporal pois tem como consequência a 

perda da consciência corporal de certas partes do corpo.  Quanto mais déficit de 

equilíbrio o indivíduo apresenta mais energia ele gasta, resultando em 

consequências psicológicas, como insegurança e ansiedade.  

A Ginastica Artistica é um dos esportes que utiliza o equilíbrio com um dos 



principais fatores para a performance, em suas diferentes modalidades (solo, cavalo 

com alças, argolas, barra fixa e paralelas e etc).  

 A ginasta Flavia Saraiva é um exemplo nítido desse trabalho feito nas 

escolas, pois conseguiu obter o rendimento esperado para se tornar uma atleta de 

ponta. 

 

Resultados Preliminares           

 

  Falar de Esporte é falar de algo muito maior do que competições. A 

importância que este tem dentro da sociedade em diversas áreas é imensa e vai 

muito além de uma olimpíada e atletas consagrados. É um importante veículo para 

educação, movimenta a economia, quebra barreiras geográficas e étnicas, torna 

corpo e mente mais saudáveis e a maior relevância entre os povos: o respeito. O 

esporte traz consigo um verdadeiro milagre que tem em seu envolto e pode unir a 

humanidade (NEUENFELDT 2008). 

 Desta forma acreditamos na importância da participação das crianças nas 

turmas de treinamento e quando se tornam mais habilidosas, sentem-se mais 

motivadas para efetivação dos treinos. 

 Treinar a capacidade de equilíbrio pode tornar as aulas de esportes 

motivadoras pela ludicidade dos exercícios, e assim, nossas crianças criam laços 

afetivos com esporte e podem usufruir de todos os seus benefícios. 

 Não temos a intenção de formar os melhores atletas e sim pessoas melhores 

pelos frutos do esporte. 
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