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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi avaliar o desenvolvimento da motricidade fina em 

escolares, na faixa etária de 6 a 8 anos, uma vez que a mesma tem relação direta 

com o processo de escrita dos alunos. É fundamental que os escolares tenham 

preensão palmar e movimento de pinça como também mobilidade no punho, para 

desenvolver atividades manipulativas que requerem precisão e controle (escrita), 

algo que a esgrima adaptada para o ambiente escolar desenvolve no praticante. 

Para o estudo, 47 escolares de ambos os sexos foram divididos em dois grupos, 

onde 14 escolares, denominado grupo A, realizaram um teste de acordo com os 

parâmetros da Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) proposta por Rosa Neto 

(2002) e 33 escolares, denominado grupo B, foram submetidos ao mesmo teste de 

EDM e realizaram aulas práticas com base na esgrima. Como esperado, o grupo B 

manifestou nos testes de EDM uma evolução maior em relação ao grupo A e teve 

um maior enriquecimento na coordenação motora fina, uma vez que aprenderam 

novas brincadeiras, aumentando o repertório motor fino e cognitivo. 

Palavra Chave: motricidade fina, desenvolvimento motor fino, esgrima escolar 

 

INTRODUÇÃO 

A coordenação motora é a capacidade de recrutar e controlar os músculos 

para realizar determinado movimento. Dentro desta categoria distingue-se 

motricidade fina e ampla. Durante a infância, inicialmente, a criança desenvolve a 

coordenação motora ampla, que diz respeito às atividades que envolvem porções 

dos músculos maiores do corpo, resultando em movimentos maiores. É o caso de 

correr, subir e descer escadas, levar objetos à boca, caminhar, saltar, segurar 

objetos com mais equilíbrio. Já a coordenação motora fina está relacionada com as 

atividades que solicitam o movimento dos pequenos músculos do corpo. Esses 

movimentos são delicados e específicos, tais como recortar, escrever, tocar piano, 

desenhar, digitar (BUENO, 2013). 

De acordo com Racy (2012), a motricidade fina, que é aquela relativa aos 

movimentos mais elaborados, principalmente das mãos e dedos, desenvolve-se 

mais tarde, graças ao amadurecimento da musculatura. Em consequência do 

desenvolvimento da motricidade fina, a criança se torna capaz de fazer movimentos 

de traçar linhas, pintar com os dedos, recortar e fazer traços de escrita. 



 
 

Para Bueno (2013) o treinamento da coordenação viso-manual não deve ser 

só em folhas de exercícios. As atividades devem ser iniciadas por exercícios com o 

corpo inteiro. Elas devem atingir três particularidades da coordenação: a destreza, a 

velocidade e a precisão. Essas três habilidades desenvolvidas traduzir-se-ão em 

uma escrita com desempenho na qualidade, legibilidade, capricho e ritmo. 

A habilidade manual constitui um aspecto particular da coordenação motora, 

importante nas praxias e no grafismo. Seu desenvolvimento está relacionado ao 

trabalho de coordenação geral, à coordenação discriminativa e ao comando motor 

dos olhos, lábios, língua, mãos e dedos (RODRIGUES, 2000). 

A escrita é antes de tudo, um aprendizado motor. Dominar os gestos da 

escrita seria o equilíbrio entre as forças musculares, flexibilidade e agilidade de cada 

articulação do membro superior. Portanto, é indispensável fixar as bases motoras da 

escrita antes de ensinar a criança a dominar o lápis (TISI, 2004).  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. 9394/96 garante 

que a Educação Física faça parte do componente curricular da Educação, devendo 

estar integrada à proposta pedagógica da escola inclusive no que tange à avaliação. 

Como descrito no Artigo 24 da LDB. 9394/96, a avaliação deve ser realizada de 

forma contínua e cumulativa em relação ao desempenho do aluno. 

A educação física com base na Cultura Corporal do Movimento prepara o 

aluno como um todo (global) e em partes (específico). A fase escolar em questão 

preconiza que os alunos desenvolvam habilidade motora fina direcionada para a 

escrita, contribuindo para um bom desempenho na fase escolar e na sua vida 

cotidiana.  

 Segundo Gallahue e Ozmun (2005): “A escrita, antes de transformar-se numa 

forma de linguagem, é basicamente uma coordenação de movimentos finos e 

precisos que depende do esquema corporal, temporal e espacial e do controle 

específico de pequenos músculos”. 

As aulas de educação física devem ter um repertório motor e cognitivo 

específico a ser trabalhado, principalmente para as crianças de 4 a 8 anos, pois 

cada esporte tem suas exigências particulares e requer habilidades específicas que 

vão delimitar o comportamento motor da criança.  Há ainda uma evolução cognitiva, 

uma nova forma de se organizar mentalmente, pois existem contradições entre o 

que ela pensa e o que ela percebe. Há a fase silábica, onde cada letra vale uma 



 
 

sílaba, a fase silábico-alfabética, onde é necessário acrescentar mais letras para 

formar uma sílaba e a última fase que é a alfabética. Atrasos nessa área motora 

podem caracterizar também certa dificuldade em aprender a ler e escrever, 

associada aos inúmeros problemas motores como preensão, traçado inseguro e 

movimentos impulsivos (BATISTELLA, 2001). 

Na empunhadura da espada, faz-se o movimento de pinça. Tal movimento fez 

parte do processo evolutivo do homem. Foi com esse movimento que o homem 

construiu e aperfeiçoou seus utensílios para a caça e na construção de ferramentas 

diversas, vital para sobrevivência da espécie humana. O movimento de pinça 

engloba o segurar o lápis corretamente, o apoio dos braços na mesa de maneira 

adequada, para que dê suporte à postura, evitando dores generalizadas nos 

membros superiores. Dessa forma, é esperado que a prática dos movimentos da 

esgrima experimentados nas aulas de Educação Física proporcionem um trabalho 

motor fino de preensão palmar e pinças e mobilidade de punho, e ainda um ganho 

cognitivo já previsto por se tratar de esporte que trabalha a concentração, raciocínio 

e o reflexo. 

 

OBJETIVO 

Avaliar o avanço no desenvolvimento motor fino em escolares após 

praticarem aulas de esgrima adaptado ao ambiente escolar. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Materiais 

Parte dos materiais utilizados para a aula prática foi de objetos reciclados 

como: jornais, garrafas pet, tampinhas, caixas de leite e argolas de plástico. Outros 

adquiridos como: balão canudo, bexigas, bomba para encher balão, bastão, agulha 

de costura, lápis de escrever, caneta esferográfica, grampeador, relógio, apito, papel 

seda. Alguns materiais pertenciam à escola como: corda, bambolê, mesa e cadeira. 

Métodos 

A amostra deste estudo foi composta por 47 escolares de 1ª série da EMEF 

Carlos Andrade Rizzini, do ensino público municipal, na cidade de São Paulo, de 

ambos os gêneros, na faixa etária de 6 a 7 anos de idade, sendo que 33 escolares 



 
 

participaram da prática da esgrima adaptada e 14 alunos passaram somente pelos 

testes de avaliação motora, assim, essa amostra foi distribuída em 02 grupos: 

Grupo A 

Composto por 14 escolares da 1ª série A 

Grupo B 

Composto por 16 escolares da 1ª série B 

Composto por 17 escolares da 1ª série C 

Para realização deste estudo, foram realizados os seguintes procedimentos: 

Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e  Carta de Informação:  

após a escola ser comunicada a respeito do estudo, o responsável preencheu e 

assinou o termo de consentimento e carta, em duas vias, perante testemunha. 

Autorização:  Conforme resolução do Conselho Nacional de Saúde CNS 196/96, 

anteriormente ao início das avaliações, os pais ou responsáveis pelos escolares 

selecionados assinaram uma declaração autorizando a realização do estudo. 

Prática:  Foram aplicadas aulas práticas com atividades baseadas nos movimentos 

da modalidade esgrima para alguns escolares da 1ª série. 

Testes:  Os testes aplicados têm base na Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) 

proposta por Rosa Neto (2002), que compreende uma bateria de testes que abrange 

a área da motricidade humana (ampla e fina), porém foi utilizado a bateria de testes 

para avaliar somente a coordenação motora fina, que consiste em 10 tarefas 

motoras, porém foram utilizadas 06 destas tarefas para avaliar escolares com idade 

entre 4 a 9 anos. O teste EDM foi aplicado nos escolares em duas fases:  

1ª fase: no início do estudo, em 05/10/2016. 

2ª fase: no fim do estudo, em 16/12/2016. 

O teste foi aplicado individualmente, em uma sala ampla e com o mínimo de 

ruídos, na própria escola onde estudam, conforme agendamento prévio, aprovação 

e autorização das professoras responsáveis por cada sala, e teve a duração 

aproximada de 05 minutos por participante. Os testes aconteceram em graus de 

complexidade progressivos, iniciado com uma tarefa baseada na faixa etária de 

cada estudante. Conforme o aluno conquistava sucesso na realização da tarefa, 

progredia para a próxima etapa conforme a faixa etária seguinte. Caso o estudante 

não conquistasse êxito, era aplicada uma nova tarefa baseado na faixa etária 

anterior. O período de estudo teve uma duração de 03 meses. Os participantes 



 
 

deste estudo não apresentavam anotações referentes à deficiência mental, física, 

sensorial ou múltipla em prontuário escolar.  

 

RESULTADOS 

A primeira análise foi realizada com base no teste da EDM, para observar a 

evolução natural da motricidade fina dos escolares da turma A, que não participaram 

das aulas de esgrima adaptado, foi feito um comparativo entre o resultado final 

(Idade Motora II, semana 12) e o resultado inicial (Idade Motora-I, semana 0) cujo 

resultado obtido foi 2%.  

Observou-se que a média obtida de Idade Cronológica da turma A foi de 

89,93, a Idade Motora – I foi de 77,14 e a Idade Motora – II foi de 78,86, sendo os 

respectivos valores máximos e mínimos, 74,5 e 96,43, 60 e 84, 60 e 96. 

  Comparando-se a Idade Motora – I, com a Idade Cronológica da turma A 

obteve-se o resultado -14%, de atraso motor. 

 

Tabela 1. Perfil motor geral dos escolares, turma A. 

Idade Cronológica Turma A 89,93 6,67 74,50 96,43

Idade Motora - I (IM-I) 77,14 10,22 60,00 84,00

Idade Motora - II (IM-II) 78,86 11,25 60,00 96,00

Representatividade IM-I/IC -14% 53% -19% -13%

Representatividade IM-II/IM-I 2% 10% 0% 14%

Desvio 

Padrão
Variável Série 1A (controle) Média Valor Mín Valor Máx

 

Nota: As idades são expressão em meses. 

O segundo comparativo foi feito com base nos dados coletados antes e após 

as aulas prática de esgrima adaptado aos escolares, em que as turmas B e C 

tiveram uma evolução da Idade Motora II em relação à Idade Motora I, sendo 8% e 

9% respectivamente, já considerando dentro deste valor a evolução biológica de 2%. 

Foi visto que o valor obtido de média na Idade Cronológica Grupo B foi de 

89,31, na Idade Motora – I foi 81 e na Idade Motora - II é 87,75, sendo os valores 

mínimos e máximos respectivamente 73,10 e 96,43, 60 e 108, 72 e 120. 

Já os resultados encontrados no Grupo C foram 87,57 na Idade Cronológica, 

81,18 na Idade Motora – I e 88,24 na Idade Motora – II, sendo os valores mínimos e 

máximos respectivamente 73,67 e 96,10, 60 e 96, 60 e 120. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Perfil motor geral dos escolares, turma B. 

Idade Cronológica Turma B 89,31 8,07 73,10 96,43

Idade Motora - I 81,00 13,51 60,00 108,00

Idade Motora - II 87,75 15,63 72,00 120,00

Representatividade IM-I/IC -9% 67% -18% 12%

RepresentatividadeIM-II/IM-I 8% 16% 20% 11%

Idade Cronológica Turma C 87,57 7,75 73,67 96,10

Idade Motora - I 81,18 7,97 60,00 96,00

Idade Motora - II 88,24 12,69 60,00 120,00

Representatividade IM-I/IC -7% 3% -19% 0%

RepresentatividadeIM-II/IM-I 9% 59% 0% 25%

Variável Série 1B Média
Desvio 

Padrão
Valor Mín Valor Máx

Variável Série 1C Média
Desvio 

Padrão
Valor Mín Valor Máx

 
Nota: As idades são expressão em meses. 

Grupo A 

Ao analisar a Tabela 3.1, a coluna IC% (idade cronológica) classifica os 

alunos de acordo com os parâmetros estabelecidos na EDM. Observa-se que 84,6% 

dos escolares (idade entre 7 e 8 anos) estavam no normal médio entre 90 a 109, e 

que 15,4% (idade de 6 anos) inferiores entre 70 a 79.  

Na coluna IM – I (Idade Motora no Momento I) 64,3% dos escolares 

apresentaram resultado normal baixo entre 80 a 89, 14,3% tiveram resultado inferior 

entre 70 a 79 e 21,4% muito inferior 69 ou menos, que não corresponde ao resultado 

obtido de acordo com a idade cronológica. 

A coluna IM – II (Idade Motora no Momento II) demonstra apenas a evolução 

biológica dos alunos reavaliados (sem aula prática de esgrima adaptado ao 

ambiente escolar). Observa-se que 7,1% estavam no normal médio entre 90 a 109, 

64,3% no normal baixo entre 80 a 89 e 7,1% inferiores entre 70 a 79 e 21,4% muito 

inferiores 69 ou menos. 



 
 

Tabela 3.1 . Classificação dos resultados da EDM série A, sem aula prática de esgrima adaptado ao 

ambiente escolar. 
Padrões de classificação das habilidades analisadas IC%  1ºA IM - I % 1ºA IM - II%  1ºA

Muito superior 130 ou mais 0,0% 0,0% 0,0%

Superior entre 120 à 129 0,0% 0,0% 0,0%

Normal alto entre 110 à 119 0,0% 0,0% 0,0%

Normal médio entre 90 à 109 84,6% 0,0% 7,1%

Normal baixo entre 80 à 89 0,0% 64,3% 64,3%

Inferior entre 70 à 79 15,4% 14,3% 7,1%

Muito inferior 69 ou menos 0,0% 21,4% 21,4%

Total 100% 100% 100%  

Grupo B 

Na tabela 3.2, a coluna IC% (idade cronológica) classifica os alunos de 

acordo com os parâmetros estabelecidos na EDM. Observa-se que 66,7% dos 

escolares estão no normal médio entre 90 a 109, 13,3% estavam no normal baixo 

entre 80 a 89 e 20% estão inferiores entre 70 a 79.  

Na coluna IM – I (Idade Motora no Momento I) 25% dos escolares 

apresentaram resultado normal médio entre 90 a 109, 31,3% estavam no normal 

baixo entre 80 a 89 e 31,3% estavam inferiores entre 70 a 79 e 12,5% muito 

inferiores 69 ou menos. 

A coluna IM – II (Idade Motora no Momento II) demonstra a evolução biológica 

e também a evolução motora fina após aplicação das aulas práticas de esgrima 

adaptado ao ambiente escolar. Observa-se que 6,3% estavam no superior entre 120 

a 129, 25% no normal médio entre 90 a 109, 37,5% no normal baixo entre 80 a 89 e 

31,3% inferiores entre 70 a 79. 
 

Tabela 3.2 . Classificação dos resultados da EDM série B, com aula prática de esgrima adaptado ao 

ambiente escolar. 
Padrões de classificação das habilidades analisadas IC%  1ºB IM - I % 1ºB IM - II%  1ºB

Muito superior 130 ou mais 0,0% 0,0% 0,0%

Superior entre 120 à 129 0,0% 0,0% 6,3%

Normal alto entre 110 à 119 0,0% 0,0% 0,0%

Normal médio entre 90 à 109 66,7% 25,0% 25,0%

Normal baixo entre 80 à 89 13,3% 31,3% 37,5%

Inferior entre 70 à 79 20,0% 31,3% 31,3%

Muito inferior 69 ou menos 0,0% 12,5% 0,0%

Total 100% 100% 100%  

 



 
 

Tabela 3.3, a coluna IC% (idade cronológica) classifica os alunos de acordo 

com os parâmetros estabelecidos na EDM. Observa-se que 73,3% dos escolares 

estão no normal médio entre 90 a 109 e 26,7% inferiores entre 70 a 79.  

Na coluna IM – I (Idade Motora no Momento I) 5,9% dos escolares 

apresentaram resultado normal médio entre 90 a 109, 70,6% estavam no normal 

baixo entre 80 a 89, 17,6% no inferior entre 70 a 79 e 5,9% muito inferiores 69 ou 

menos. 

A coluna IM – II (Idade Motora no Momento II) demonstra a evolução biológica 

e também a evolução motora fina após aplicação das aulas práticas de esgrima 

adaptado ao ambiente escolar. Observa-se que 5,9% estavam no superior entre 120 

a 129, 35,3% no normal médio entre 90 a 109, 47,1% no normal baixo entre 80 a 89, 

5,9% inferiores entre 70 a 79 e 5,9% muito inferiores 69 ou menos. 
 

Tabela 4.3 . Classificação dos resultados da EDM série C, com aula prática de esgrima adaptado ao 

ambiente escolar. 
Padrões de classificação das habilidades analisadas IC%  1ºC IM - I % 1ºC IM - II%  1ºC

Muito superior 130 ou mais 0,0% 0,0% 0,0%

Superior entre 120 à 129 0,0% 0,0% 5,9%

Normal alto entre 110 à 119 0,0% 0,0% 0,0%

Normal médio entre 90 à 109 73,3% 5,9% 35,3%

Normal baixo entre 80 à 89 0,0% 70,6% 47,1%

Inferior entre 70 à 79 26,7% 17,6% 5,9%

Muito inferior 69 ou menos 0,0% 5,9% 5,9%

Total 100% 100% 100%  

 

CONCLUSÃO 

De modo geral, foi mensurada uma evolução na EDM com as aulas de 

esgrima adaptado, houve um ganho motor fino como atestado no resultado.  

De acordo com a classificação da EDM, os resultados apresentados quando 

analisado a Idade Cronológica x Idade motora inicial (IC x IMI-I) dos escolares, 

notou-se um atraso considerável de -9% e -7%. Esses dados demonstram a 

necessidade de trabalhar a motricidade fina dos escolares nessa fase, afirmando 

que a idade motora biológica não condiz com o que é esperado. Após aplicar aulas 

de esgrima adaptado ao ambiente escolar e reavaliar os escolares, Idade 

Cronológica x Idade motora pós- prática (IC x IMI-II) notou-se um ganho motor de 

8% e 9%, o que aponta um resultado positivo. 
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