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RESUMO 

 

As metodologias de ensino-aprendizagem empregadas em aulas de Educação 

Física Escolar e Escolas de Esportes são variadas e na maioria das vezes 

escolhidas pelos professores. Mesmo com a disponibilidade de metodologias 

inovadoras, muitos ainda persistem em utilizar metodologias tradicionais que se 

contrapõem a essas. Foi por essa razão que nos propusemos investigar o 

desempenho motor de crianças de 10 a 12 anos de idade participantes e não 

participantes de escolas de esportes, através do teste KTK, submetidas a atividades 

da metodologia analítica, confrontação direta e Escola da Bola/IEU. A amostra 

compreendeu 90 (noventa) estudantes do sexo masculino, de 10 a 12 anos de 

idade, divididos em três grupos que utilizaram, cada um deles, uma das três 

metodologias de ensino. O consentimento para a participação no estudo foi obtido 

pela assinatura dos responsáveis de cada escola esportiva e pelo diretor da Escola 

Estadual Serafim Ribeiro de Rezende e dos pais ou responsáveis pelos alunos no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para obtenção dos dados utilizou-se o 

Questionário internacional de Atividade Física - IPAQ e o Teste de Coordenação 

Corporal para Crianças - KTK. Para análise de variância utilizou-se o Teste de 

Comparações Múltiplas ANOVA com nível de significância de p  0,05 e o Teste de 

comparação de médias, Teste de Tukey ao nível de 5% de significância. Na 

avaliação do nível de atividade física não foram encontradas diferenças significativas 

entre os grupos. Já na comparação do nível de desempenho motor foram 

encontradas diferenças significativas que evidenciam o melhor nível de desempenho 

motor dos praticantes da metodologia da Escola da Bola/IEU em relação às outras 

duas metodologias.  

 

Palavras-chave: Atividade Física; Metodologias de Ensino; Esportes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The teaching-learning methodologies used in physical education classes and Sports 

Schools are varied and most often chosen by teachers. Even with the availability of 

innovative methodologies, many still persist in using traditional methods that are 

opposed to innovative. That is why we proposed to investigate the children engine 

performance 10-12 year old participants and non-participants of sports schools 

through the KTK test, subjected to activities of the analytical methodology, direct 

confrontation and School Ball / IEU. The sample consisted of ninety (90) male 

students, 10-12 years of age, divided into three groups using, each one of the three 

teaching methodologies. The consent for participation was obtained by the signature 

of the heads of each sports school and the director of the State School Serafim 

Ribeiro de Rezende, e dos pais ou responsáveis pelos alunos no  the Terms of 

Consent. To obtain the data we used the International Physical Activity Questionnaire 

- IPAQ and the Body Coordination Test for Children - KTK. For analysis of variance 

was used the Multiple Comparisons Test ANOVA with p 0.05 significance level and 

mean comparison test, Tukey test at 5% significance level. In evaluating the physical 

activity level were no significant differences between groups. In comparison engine 

performance level significant differences were found which show the best engine 

performance level of the School methodology practitioners Ball / IEU in the other two 

methodologies. 

 

Keywords: Physical Activity, Performance Engine, Education methodologies, Sports. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

É questão central dos estudiosos da área de desenvolvimento motor que 

o esporte e a atividade física desenvolvem e melhoram as habilidades motoras. 

Estes estudiosos buscam identificar, definir e entender as mudanças que 

ocorrem com o movimento, que se torna mais complexo à medida que se 

desenvolve através da atividade física. 

Sabemos que a realidade das aulas de educação física escolar na rede 

pública de ensino, em sua maioria passa hoje por difícil momento, onde se 

percebe a falta de motivação dos estudantes ao participarem do que é proposto 

nas aulas. Esta diminuição do interesse à prática de atividade física pode 

decorrer de fatores sociais e comportamentais, ou até mesmo pela ausência de 

motivação para as aulas de educação física escolar, e esta pode dar-se por 

vários motivos, entre eles o emprego de metodologias tradicionais como a 

analítica, que procura a perfeição dos gestos através da fragmentação do 

movimento e/ou métodos de confrontação direta como observado nas aulas de 

educação física escolar do grupo investigado em Florestal/MG.  

Paralelamente às aulas de Educação Física Escolar, temos as escolas 

esportivas, que são apontadas pela literatura como importantes fontes para a 

prática esportiva, lazer, ganho e manutenção de qualidade de vida e saúde.  

As metodologias de ensino-aprendizagem empregadas por essas escolas 

são variadas, sendo que em muitas delas ainda persistem metodologias 

tradicionais que se contrapõem a outras que empregam metodologias 

inovadoras, sendo assim de fundamental importância sua investigação.  

A escolha do método de ensino é, portanto, um dos mais importantes 

aportes pedagógicos que o docente pode oferecer aos seus alunos. O método 

tem o papel de facilitar a ação pedagógica, consequentemente o ensino-

aprendizagem dos praticantes. Assim, o professor deve conhecer as diversas 

metodologias de ensino dos esportes, para que possa escolher e refletir acerca 

dessas abordagens, utilizando-se dos procedimentos de modo a orientar a sua 



 

 

prática pedagógica a cerca de ganhos e benefícios de cada metodologia 

(GRECO e BENDA, 1998, p.40). 

Deste modo, a realização deste estudo, se justifica considerando a 

importância em investigar o desempenho motor de crianças que em suas aulas 

de educação física escolar e escolas esportivas, executam atividades oriundas 

de metodologias que se contrapõem. No nosso caso a metodologia analítica, o 

método de confrontação direta e a metodologia da Escola da Bola/Iniciação 

Esportiva - IEU. 

Deste modo, nos propomos investigar e comparar o desempenho motor 

de crianças, de 10 a 12 anos de idade, participantes e não participantes de 

escolas de esportes submetidas a metodologias de ensino diferentes, através do 

Teste de Coordenação Corporal para Crianças – “Körperkoordinationstest Für 

Kinder” (KTK), que é constituído de quatro tarefas: Trave de equilíbrio, Saltos 

monopedais, Saltos laterais e Transferência sobre plataformas. E ainda 

verificarmos o nível de atividade física dessas crianças, através do “International 

Physical Activity” (IPAQ), para avaliarmos se seja há interferência do dia a dia 

dos praticantes sobre os níveis de desempenho motor. 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Geral 

Investigar o desempenho motor de crianças de 10 a 12 anos de idade 

praticantes e não praticantes de escolas de esportes, através do teste KTK, 

submetidas a atividades da metodologia analítica, confrontação direta e Escola 

da Bola/IEU. 

 

1.1.2 Específicos 

Comparar os níveis de desempenho motor entre alunos de escolas de 

esportes, praticantes da Metodologia da Escola da Bola/IEU e do Método 

Analítico; 

Comparar os níveis de desempenho motor de praticantes de escola de 

esporte adepta da Metodologia da Escola da Bola/IEU com o grupo de 



 

 

praticantes submetidos apenas às aulas de educação física escolar adepta do 

método de confrontação direta; 

Investigar as relações existentes entre o nível de atividade física e 

desempenho motor dos praticantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Desenvolvimento Motor 

“Mens sana in corpore sano”, já diziam os romanos 776 antes de Cristo, 

referindo-se a já então conhecida necessidade da atividade física como meio de 

obtenção e manutenção da qualidade de vida e saúde (ALMEIDA, 2011, p.30). 

Saúde que é definida para a Organização Mundial da Saúde (MSB, 2010, 

p.1), como “um completo bem-estar físico, mental, social, espiritual e não 

somente ausência de afecções e enfermidades.” 

Já a qualidade de vida é um conceito central, que determina a sensação 

subjetiva de bem-estar, também para as crianças, e que estas são e sempre 

foram capazes de se expressar quanto a essa subjetividade (SAMULSKI, 2009 

p.10). 

Quanto à importância da atividade física relacionada não apenas como 

obtenção de qualidade de vida (XAVIER, 2009, p.85), diminuição da massa 

gorda (OLIVEIRA et al., 2003, p.01), ou dos fatores de risco cardiovascular 

(AMORIM et al., 2010, p.98), a incidência ou tratamento da hipertensão arterial 

sistêmica e alívio de tensões emocionais, (MSB, 2010, p.01), ou ainda a melhora 

da composição sanguínea (MARQUES, OLIVEIRA; 2002, p.53), redução da 

pressão arterial (MOREIRA 2010, p.101), ou entre outros benefícios, está a 

melhora do desempenho motor que é definida por Caetano, Silveira e Gobbi 

(2005, p.06) como sendo “um processo de alterações no nível de funcionamento 

de um indivíduo, onde uma maior capacidade de controlar movimentos é 

adquirida ao longo do tempo.”  

Esta contínua alteração no comportamento motor ocorre pela interação 

entre as exigências da tarefa (físicas e mecânicas), a biologia do indivíduo 

(hereditariedade, natureza e fatores intrínsecos, restrições estruturais e 

funcionais do indivíduo) e o ambiente (físico e sócio-cultural, fatores de 

aprendizagem ou de experiência), caracterizando-se como um processo 

dinâmico no qual o comportamento motor surge das diversas restrições que 

rodeiam o mesmo (CAETANO, SILVEIRA e GOBBI, 2005, p.06). 



 

 

Isso nos leva a registrar a fala de Gorla, Araújo e Carminato (2004, p.133) 

que afirmam “existir uma relação entre bons níveis de desempenho coordenativo 

e atividade física, favorecendo a aquisição de habilidades motoras, cujos níveis 

de proficiência influenciarão no processo de desenvolvimento motor das 

crianças”. “Domínio psicomotor que contribui com a autonomia do ser humano, 

especialmente durante as fases de crescimento e maturação” (GORLA, 

ARAÚJO E CARMINATO, 2004 p.58). 

Dessa forma, ao longo da vida do ser humano, o repertório motor passa 

por uma transformação esplêndida. Estas mudanças ocorrem desde a 

complexidade e qualidade de execução das ações motoras quanto no número, 

tendo, ainda, a literatura dividida tradicionalmente este processo de 

transformação em fases, por exemplo, de aquisição e de refinamento das 

habilidades motoras, e as alterações nestes estágios associadas às mudanças 

cognitivas envolvidas neste fenômeno (BARELA, 2007, p. 11). 

Neste sentido, Gallahue e Ozmun (2005, p.1), dividem o processo de 

desenvolvimento motor em quatro fases distintas (Figura-1): 

 

Fase de movimentos reflexos – Caracterizada por movimentos 

reflexos e compreende parte da vida uterina até por volta de 1 ano de 
idade. Fase de movimentos rudimentares - Acontece as primeiras 

formas de movimentos voluntários e ocorre aproximadamente dos 4 
meses pós-natal até os 2 anos de idade. Fase de movimentos 
fundamentais - As crianças estão envolvidas na experimentação das 
capacidades motoras de seus corpos, descobrindo como executar 
inúmeras formas de movimentos, ocorre dos 2 aos 7 anos de idade. 
Fase de movimentos especializados - É o período onde as 

habilidades motoras são refinadas e combinadas para o uso em 
diferentes situações, ocorre acima dos 7 anos de idade. 

 



 

 

 

 

Todas as habilidades motoras presentes no repertório motor1 do ser 

humano, sem exceção, passam pelo longo caminho do desenvolvimento motor, 

partindo “do inexperiente ao habilidoso” (LADEWIG, 2000, p.62). 

Ao se falar em habilidoso ou performance habilidosa temos como 

parâmetro um belo drible, um grande arremesso, um gesto primoroso de uma 

dançarina de balé entre outros. Dificilmente se pensa na movimentação 

cotidiana e refinada executada “por pessoas comuns”, tais como digitar um texto, 

escrever uma carta, andar de bicicleta, colorir uma figura ou dirigir um 

automóvel, e ainda movimentos mais simples como, andar de um lugar a outro, 

subir uma escada, andar e digitar um texto no celular. Todas essas atividades e 

ações motoras citadas acima são classificadas como uma performance 

habilidosa em que previamente a sua execução parte de uma ação mais simples 

até uma mais elaborada (PELLEGRINI, 2000, p.29). 

                                                             
1

 �  É todo conhecimento motor armazenado e já adquirido pelo individuo, podendo ainda ser 

acrescido, modificado e refinado (CAETANO, SILVEIRA e GOBBI, 2005)  . 



 

 

O inicio da infância representa um período ideal para que a criança se 

desenvolva e defina um grande número de tarefas motoras, aumentando assim 

seu repertório motor de habilidades motoras básicas (correr, pular, arremessar, 

chutar, rolar, entre outras), os quais serão base para o aprendizado de 

habilidades motoras especializadas (MELO, 1996, p.124). 

Na infância é de primordial importância que as crianças tenham 

oportunidade para a prática da atividade física, instruções e encorajamento, para 

a aquisição e posterior refinamento das habilidades motoras (SILVA, 2008, p.01). 

Corrêa (2004, p.80) afirma que a atividade física orientada para crianças, 

como é o caso de escolas de futebol adeptas da “Metodologia da Escola da 

Bola”, e do “Método Analítico”, é de fundamental importância para o domínio da 

aprendizagem e do desenvolvimento motor. As habilidades motoras 

fundamentais2, por sua vez, são um pré-requisito para a aquisição de 

habilidades mais complexas e mais específicas, como são as desportivas. 

Corrêa, ainda ressalta a grande importância da escolha do método a se aplicar, 

pois esse será o pilar de sustentação da aprendizagem dessas crianças. 

Tani (1988) apud Ivo e IIha (2008, p.01) classifica as habilidades motoras 

fundamentais, em “locomotora, responsáveis pela exploração do espaço como o 

andar, o correr, o saltar, e as de manipulação que envolve a relação do indivíduo 

com os objetos como o receber, arremessar, chutar”. 

Já Gallahue e Ozmun (2001) apud Henriques (2011, p.01), incluem na 

classificação das habilidades motoras fundamentais as habilidades 

estabilizadoras, as quais são responsáveis pelo controle do corpo em oposição à 

força da gravidade; no geral, eles classificam o processo de aprimoramento das 

habilidades motoras em três estágios, inicial, elementar e maduro, porém a 
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 � O domínio das habilidades motoras fundamentais é básico para o desenvolvimento motor 

de crianças. Certos movimentos locomotores como: (1) correr, (2) pular, (3) girar ou (4) manipulativos como: 

(a) arremessar (b) apanhar (c) chutar e (d) impedir são exemplos de habilidades motoras fundamentais 

dominadas pela criança, de início, separadamente. Esses movimentos, gradualmente, combinam-se e 

aperfeiçoam-se, por meio de uma série de formas, tornando-se habilidades esportivas (GALLAHUE; 

OZMUN, 2005).

 . 



 

 

progressão dos mesmos nem sempre é linear, pois, vários fatores podem 

influenciar neste processo de especialização, como a oportunidade de prática, o 

encorajamento e se o ambiente é propício ao aprendizado como parques, clubes 

e escolas esportivas. 

Já o processo de especialização motora deve tomar como referência as 

características da tarefa, desta forma, a estimulação motora deve ser entendida 

com um sistema totalmente aberto, cuja importância reside na vivência do 

movimento e o domínio do estágio maduro dos movimentos (KREBS, 1992 apud 

HENRIQUES et al., 2011, p.01). 

As crianças devem ser estimuladas à iniciação esportiva ampla, 

introduzida com exercícios que auxiliem a aprendizagem de movimentos que 

serão fundamentais para a escolha de um esporte no futuro (HENRIQUES, 

2011, p.01). 

Nas fases iniciais de estimulação e iniciação esportiva, as crianças 

deverão ser gradualmente introduzidas para os esportes, objetivando o prazer, 

com atividades motoras variadas, com alegria, interação, e a aquisição dos 

padrões motores básicos. Neste período, o sistema de ensino deverá apresentar 

um enfoque completamente aberto, pois o indivíduo estará estabelecendo seu 

plano motor, devendo-se permitir aos iniciantes que tentem executar a destreza, 

oferecendo total oportunidade para explorar o movimento como um todo. 

(FARIAS et al., 2010, p.98) 

Nesse sentido o ambiente de prática das crianças, segundo Krebs, 

Carniel e Machado (2011, p.195) “é de vital importância para o seu 

desenvolvimento”. Desse modo, apontam para a necessidade de investimentos 

públicos em locais apropriados como escolas esportivas, praças e clubes 

preparados para a prática do lazer infantil, para que a criança possa ter 

autonomia e explorar esse ambiente durante seu tempo livre para assim 

desenvolver-se adequadamente. Ressaltam ainda a importância de se estimular 

motoramente as crianças por meio de brincadeiras ativas que preferencialmente 

ocorram em espaços abertos.  



 

 

Assim, o desenvolvimento motor geral deve ser o ponto principal no 

treinamento de crianças, sendo o alto rendimento deixado de lado. Esse 

treinamento deve ser baseado no resgate de jogos e brincadeiras populares, das 

ações espontâneas conforme situação e o contexto ambiental (GRECO e 

BENDA, 1998, p.156) 

Nesta relação entre ambiente e desenvolvimento infantil, (NETO et al. 

2004, p.03) revelam que crianças que brincam em clubes ou praticam atividade 

física orientada em escolinhas esportivas, apresentam performance motora 

superior à daquelas que não têm este hábito, pois esses normalmente oferecem 

grandes áreas livres onde elas podem desenvolver as mais diferentes atividades 

e têm grandes possibilidades de exploração do ambiente, o que irá contribuir 

para seu processo de desenvolvimento motor. 

Sobre o desenvolvimento das capacidades coordenativas, Costa (2012, 

p.76), em seu relato de experiência sobre a Escola de Futebol da Universidade 

Federal de Viçosa/Campus Florestal, que adota a metodologia da Escola da 

Bola/IEU, afirma que é de fundamental importância apresentar aos alunos na 

fase universal (6 a 12 anos de idade), atividades nos quais se relacione os 

elementos da fórmula básica para o seu treinamento, que se compõem das 

habilidades básicas com a bola (quicar, driblar, lançar, rolar, bater, receber, 

chutar, balanço e malabarismo), a variabilidade através das exigências aferentes 

(analisadores: visual, acústico, tátil, cinestésico e vestibular), e eferentes 

(motricidade grossa e fina) e os elementos de pressão (tempo, precisão, 

complexidade, organização, variabilidade e carga).  

Sobre os locais onde se recomenda a prática esportiva e o seu papel nas 

experiências motoras, Greco e Benda (1998, p.83) afirmam que, 

 

as escolas, clubes ou instituições onde se oportunizam a prática 
esportiva nos níveis de iniciação exercem um papel fundamental no 
que se relacionam as experiências motoras amplas, gerais, 
emancipatórias, como parte de um processo de formação da 
personalidade, do autoconceito e do exercício da cidadania, como 
também enfatizam a importância da oferta de jogos, brincadeiras, 
danças e outras manifestações corporais se integrarem para contribuir 
com o processo adequado de desenvolvimento que atue como alicerce 
para as aprendizagens posteriores. 



 

 

Com o aumento das experiências, com brincadeiras, nas escolas ou 

clubes, a criança ganha características profundamente significativas, e cada 

nova aquisição influenciará nas posteriores, tanto no domínio cognitivo como no 

motor, ou seja, primeiro se adquire as habilidades básicas como ficar de pé, 

andar, correr e saltar, para posteriormente se evoluir para a aquisição das mais 

complexas e seu refinamento como um belo drible, um arremesso preciso, ou 

um gesto mais refinado e complexo de um dançarino (ARAUJO e OLIVEIRA, 

2008, p.273). As novas circunstâncias e estímulos alteram o conteúdo vivido e 

experimentado, enriquecendo de possibilidades a organização da vida mental 

em função do passado, na busca de conquistas futuras.  

Araújo e Oliveira (2008, p.273) afirmam ainda que “é fundamental para 

que, a criança encontre um conjunto de relações (sujeito, coisas, espaço) 

necessárias ao seu desenvolvimento motor, aprendendo a perceber e a inter-

relacionar com o vivido, com o operatório e o mental.” 

 

3.2 A Metodolgia da Escola da Bola/IEU 

Para Greco e Benda (1998, p.29) a proposta “Iniciação Esportiva 

Universal: uma escola da bola” tem como objetivos 

 

oportunizar o desenvolvimento do potencial do indivíduo em relação ao 
conjunto de capacidades necessárias à sua motricidade geral e das 
práticas esportivas, e promover a sua formação humana através da 
prática esportiva na forma que a criança sente o esporte. Para isso, 
centra-se nos processos incidentais de aprendizagem, principalmente 
na infância até os 12-14 anos, para gradativamente se objetivar um 
equilíbrio entre ambas as formas possíveis de aprendizagem: o 
incidental e o formal. 

 

Costa (2012, p.76), referindo-se a Escola da Bola/IEU em seu relato de 

experiência sobre a Escola de Futebol da Universidade Federal de Viçosa/ 

Campus Florestal afirma que 

 

 

 



 

 

essa proposta nos permite retornar no tempo e praticar o mesmo que 
as crianças faziam no “seu espaço” e no “seu tempo” para se divertir”. 
“Portanto, nossos alunos “não aprendem para jogar” como é a 
metodologia tradicional, mas “jogam para aprender” através de uma 
prática lúdica, em que as regras são criadas e adaptadas para se poder 
jogar e brincar.” 

 

A Escola da Bola/IEU é uma metodologia de iniciação e aprendizagem 

desportiva fundamentada nas mais atuais bases das ciências do movimento e 

do treinamento desportivo. Os pilares dessa metodologia são os jogos 

situacionais, as capacidades coordenativas, as habilidades, o método cognitivo 

situacional (Estruturas funcionais) e os JDITC – Jogos para o desenvolvimento 

da inteligência tática e criatividade. 

a) Jogos situacionais - Esse pilar tem a finalidade de reduzir a 

complexidade que o esporte formal apresenta, mantendo os ciclos do jogo: 

ataque, retorno, defesa, contra ataque, que são constituídos por um ou mais 

jogadores que numa situação de jogo, desenvolvem tarefas de ataque e defesa, 

de acordo com a posse de bola. 

Elementos táticos do pilar: 

 Acertar o alvo - Tarefas táticas em que se deve lançar, chutar, 

combater, disparar etc. uma bola para um alvo, de modo que atinja um local 

escolhido. 

 Transportar a bola ao objetivo - Tarefas táticas em que se 

objetiva transportar, jogar, levar a bola a um objetivo determinado. 

 Tirar vantagem tática no jogo - Tarefas táticas em que o 

importante é, por meio do jogo conjunto com o colega, conseguir um ponto, um 

gol ou até "preparar" o ponto, ou o gol para o colega converter etc. 

 Jogo coletivo - Tarefas táticas em que o importante é receber a 

bola do colega ou passar a bola para este. 

 Reconhecer espaços - Tarefas táticas em que é importante 

reconhecer as chances para se chegar ao gol. 

 Superar o adversário - Tarefas táticas em que, no confronto com o 

adversário, consegue-se assegurar a posse da bola. 



 

 

 Oferecer-se e orientar-se - Tarefas táticas em que o importante é, 

no momento exato, obter uma ótima posição. 

b) Desenvolvimento das capacidades coordenativas. 

A fórmula básica para o desenvolvimento das capacidades coordenativas 

é: habilidades básicas com a bola (quicar/driblar, lançar, rolar, bater, receber, 

chutar, balanço e malabarismo), a variabilidade através das exigências aferentes 

(analisadores: visual, acústico, tátil, cinestésico e vestibular) e eferentes 

(motricidade grossa e fina) e os elementos de pressão (tempo, precisão, 

complexidade, organização, variabilidade e carga). 

De forma geral, pode-se dizer que o treinamento da coordenação de 

qualquer habilidade no manejo de uma bola relaciona-se às habilidades já 

dominadas pelo indivíduo que a executa. Os condicionantes típicos da pressão 

nos esportes coletivos e que, portanto, devem ser incorporados pelo treinamento 

de coordenação com bola são: 

 Pressão do tempo - Tarefas coordenativas nas quais é importante 

a minimização do tempo ou a maximização da velocidade. 

 Pressão da precisão - Tarefas coordenativas nas quais é 

necessária a maior exatidão possível. 

 Pressão da complexidade - Tarefas coordenativas nas quais 

devem ser resolvidas uma série de exigências sucessivas, uma através da outra. 

 Pressão da organização - tarefas coordenativas nas quais se 

apresenta a necessidade de superação de muitas (simultâneas) exigências. 

 Pressão da variabilidade - tarefas coordenativas nas quais há 

necessidade de se superar exigências em condições ambientais variáveis e 

situações diferentes. 

 Pressão da carga - tarefas coordenativas nas quais a exigência é 

de tipo físico-condicional ou psíquica. 

c) Desenvolvimento de habilidades – Elementos técnicos: 

Esse pilar da Escola da bola/IEU não apresenta relação como elementos 

técnicos de determinados esporte, porém estas habilidades serão os elementos 

necessários para a construção do movimento, apresentando alternativas de 



 

 

transferência destes, visando constituir um contexto situacional para qualquer 

tipo de técnica que possa ser objetivado posteriormente em um esporte. O 

objetivo central do EAT3 das habilidades é a melhoria das atividades básicas de 

domínio da bola. 

Os elementos técnicos das habilidades são: 

 Controle dos ângulos - oferecer/viabilizar tarefas sensório-

motoras, Significação das em que o objetivo seja regular e conduzir, de forma 

precisa, a direção de uma bola lançada, chutada ou rebatida. 

 Regulação de aplicação da força - oferecer/viabilizar tarefas 

sensório-motoras em que o importante seja conduzir/regular de forma precisa a 

força de uma bola lançada, chutada ou rebatida. 

 Determinar o momento do passe - apresentar tarefas sensório- 

motoras em que possa ser determinado o espaço, o momento espacial para 

passar, chutar ou rebater uma bola de forma precisa. 

 Determinar linhas de corrida e tempo da bola - 

apresentar/exercitar tarefas em que o importante seja determinar com precisão a 

direção e a velocidade de uma bola no momento de correr e pegá-la. 

 Oferecer-se - apresentar/exercitar tarefas em que o importante 

seja preparar ou iniciar a condução de movimento no momento certo. 

 Antecipar a direção do passe - apresentar/exercitar tarefas 

sensório-motoras em que o importante seja determinar as corretas direção e 

distância de uma bola passada, antecipando- a corretamente. 

 Antecipação defensiva - apresentar/oferecer tarefas sensório- 

motoras em que o importante seja antecipar, prever a real posição de um ou 

vários defensores. 

 Observação dos deslocamentos - apresentar tarefas sensório- 

motoras em que o importante seja o jogador perceber os movimentos, 

deslocamentos de um ou vários adversários. 
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 � EAT – Ensino-Aprendizagem-Treinamento 



 

 

 

d) Método Cognitivo situacional.- Estruturas funcionais. 

Compõe-se de jogadas básicas extraídas de situações padrão de jogo, 

onde a metodologia é abordada através de situações problema partindo-se do 

mais fácil para mais difícil. Abrange não a idéia total do jogo, mas contém a 

temática central do mesmo, incorporando táticas individuais (individuais: sair da 

marcação; fintas; tomar a marcação de um adversário; acompanhar um 

adversário; antecipação e interceptação) e de grupo (tabela; cruzamentos; 

bloqueios; ponte aérea; uso da largura e profundidade, etc). 

Estruturas funcionais: 

Essas estruturas são constituídas por um ou mais jogadores que, numa 

situação de jogo, desenvolvem tarefas de ataque e defesa, de acordo com a 

posse de bola, contando em muitas delas com o papel do curinga, o +1, que é 

um participante de apoio ao atacante. Sua proposta de evolução parte do mais 

simples ao mais complexo, fazendo com que o aluno evolua com as situações 

problema: (1x0), (1+1x0), (1x1), (2x0), (2x1)........ 

 

e) Jogos para o Desenvolvimento da inteligência tática e criatividade: 

Nesse pilar objetiva-se resgatar atividades e jogos da infância para o 

desenvolvimento das capacidades cognitivas, o conhecimento técnico e tático, 

aplicando formas de pensamento divergente4 e convergente5 na busca de 

alternativas de respostas aos problemas que o jogo coloca. Este tipo de jogo 

tem como objetivo a solução de problemas.  

Neste pilar não se recomenda os jogos mecanicistas de “ir e voltar” 

rapidamente como é o caso dos jogos de estafetas. Outro aspecto a ser 
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 � Pensamento divergente – É um processo de pensamento cujo objetivo é achar o maior número 

possível de soluções para um problema, essa capacidade é usada para gerar idéias e resolver algo criativamente 

(GRECO, 1998). 

5

 � Pensamento convergente – É um processo que consiste em achar apenas uma única solução 

apropriada a um problema (GRECO, 1998). 



 

 

destacado consiste em propor atividades nas quais se tenham seqüências de 

tomadas de decisões, semelhante aos jogos esportivos coletivos; por exemplo, 

naquelas em que além de atacar tenham atividades que combinem, por 

exemplo, o atacar e o retorno à defesa. 

 

3.3 A Metodologia Analítica 

Esse modelo surgiu, primeiramente, nos esportes individuais. É, 

particularmente, representado pelo método parcial e assume várias definições 

que apontam para um mesmo ponto: as habilidades são treinadas fora do 

contexto de jogo para que, depois, possam ser transferidas para as situações de 

jogo (DIETRICH, DURRWACHTER E SCHALLER, 1984 apud PINTO 2005, 

p.03). 

De acordo com Pinto, et al. (2005, p.17), os defensores desse método 

partem do princípio que o jogo deve ser dividido em “técnica”, “tática” e “treino”, 

sendo esse método considerado como a quebra em partes do movimento. 

 

Figura 2. Representação Gráfica Adaptada de Dietrich, et al. (1984, 

p.17) 

 

Segundo Greco (1998, p. 42) esse método é regido pelos seguintes 

princípios metodológicos: 

 Do conhecido ao desconhecido – das partes ao todo; 

 Do fácil para o difícil – diminuição da ajuda; 

 Do simples para o complexo – aproximação gradativa; 

 Divisão do movimento em fases funcionais 

O aluno conhece, em primeiro lugar, os componentes técnicos do jogo 

através da repetição de exercícios de cada fundamento técnico, os quais são 



 

 

logo acoplados a série de exercícios, cada vez mais complexos e mais difíceis; à 

medida que a ajuda e a facilitação diminuem, gradativamente aumenta a 

complexidade e a dificuldade das ações. À medida que o aluno passa a dominar 

melhor cada exercício, passa a praticar uma nova seqüência. Estes movimentos 

já dominados passam a ser integrado em um contexto maior, que logo permitirão 

o domínio dos componentes básicos da técnica inerente ao jogo esportivo, na 

sua situação do modelo ideal (PINTO, 2005, p,04). 

Segundo Santana (2004) apud Damasceno e Teixeira (2011, p.1) as 

vantagens desse método são: possibilitar a execução correta do movimento; 

favorece a correção do movimento por parte do professor; facilita avaliar o 

movimento do aluno; inibe conflitos entre os participantes, uma vez que inibe a 

confrontação direta; garante uma quantidade generosa de gestos. Porém, 

ressalta que apresenta as seguintes desvantagens: não atende o desejo de 

jogar; as aulas são pouco diversificadas; separa a técnica da tática; treina-se a 

técnica fora do ambiente de jogo; desfavorece a improvisação e criatividade; 

desfavorece trocas sociais. 

 

3.4 O Método de Confrontação Direta 

 

O método de confrontação se caracteriza pela idéia que a principal forma 

de se aprender o jogo é jogar o jogo do adulto, com suas regras e formas, essa 

forma centrada no jogo formal utiliza o jogo como aspecto principal do processo 

de ensino (GRECO, 2003 apud TEOLDO et al., 2010, p.30). 

O jogo não é desmontado nem técnica nem taticamente, a intervenção 

dessa abordagem é feita de uma forma global em que a tática visa lidar com os 

problemas que o jogo levanta e a técnica surge como instrumento de 

operacionalização das respostas. Apesar desta metodologia de ensino do jogo 

promover o desenvolvimento das capacidades e conhecimentos específicos dos 

jogadores ela não é satisfatória, uma vez que não consegue proporcionar uma 

densidade de comportamentos desejados, tanto técnicos como táticos, que 

possibilitem maximizar o desenvolvimento das capacidades e dos 



 

 

conhecimentos específicos individuais, setoriais, inter-setoriais, grupais e 

coletivos dos jogadores e da equipe (TEOLDO et al., 2010, p.30). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 CASUÍSTICAS E MÉTODOS 

 

4.1 Procedimentos Éticos 

Os participantes foram informados, quanto aos objetivos e aos 

procedimentos metodológicos do estudo. 

Para a realização da pesquisa, foi enviado aos responsáveis pelas 

Escolas Esportivas e Escola Estadual Serafim Alves Ribeiro, um texto explicativo 

do projeto, com seus respectivos objetivos e junto a esta foi encaminhado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para participação no estudo, 

obedecendo às normas para realização de pesquisa em seres humanos 

(ANEXO A). Todos os voluntários e responsáveis por estes, assinaram, o termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, para poderem participar da pesquisa. 

 

4.2 Caracterização da pesquisa 

Esta pesquisa de caráter transversal se caracteriza como descritiva. 

Objetivou-se coletar informações sobre um parâmetro de estudo em amostra, 

numa perspectiva exploratória, buscando ampliar informações que ainda não 

foram evidenciadas sobre algumas variáveis do desempenho motor em 

escolares de 10, 11 e 12 anos de idade, praticantes das três diferentes 

metodologias de ensino. 

 

4.3 Amostra 

A população deste estudo compreendeu 90 estudantes de 10, 11 e 12 

anos de idade. A amostra se compreendeu 30 (trinta) estudantes do sexo 

masculino, participantes da Escola de Futebol da UFV/Campus Florestal a mais 

de um ano, 30 (trinta) estudantes participantes a mais de 6 (seis) meses da 

Escola de Futsal do Ouro Preto Tênis Clube que utiliza o método analítico em 

suas aulas/treinamentos e 30 (trinta) Estudantes da Escola Estadual Serafim 

Ribeiro de Resende, que utiliza como metodologia de ensino a confrontação 

direta e que não participam de nenhuma escola esportiva. 



 

 

4.4 Critérios de inclusão 

Estudantes, regularmente matriculados e frequentes, às aulas de 

Educação Física escolar, do ensino fundamental da rede Estadual do município 

de Florestal aptas a realizarem o teste no dia da aplicação. 

Participantes da Escola de Futebol da UFV-CAF que já tenham 

completado 40 sessões de treino ou mais. 

Participantes da Escola de Futsal do Ouro Preto Tênis Clube que já 

tenham completado 40 sessões de treino ou mais. 

O número de 40 sessões para cada escola esportiva foi adotado para 

equipararmos o número de treinamentos que cada participante esteve inserido, 

uma vez que as aulas de Futebol da UFV-CAF acontecem uma vez por semana 

com duração de aproximadamente duas horas cada sessão de treino e da 

Escola de Futsal do Ouro Preto Tênis Clube duas vezes por semana com 

duração aproximada de duas horas cada sessão de treinamento. 

 

4.5 Tratamento Estatístico. 

A classificação final foi obtida a partir do Quociente Motor gerado pela 

soma dos resultados dos quatro testes. Para análise do estudo foram utilizadas 

as tabelas de referência para o teste KTK, empregando-se a estatística 

descritiva com a comparação dos grupos analisados. Para análise de variância 

adotou-se o teste ANOVA que é utilizado quando se quer decidir se as 

diferenças amostrais observadas são reais (causadas por diferenças 

significativas nas populações observadas) ou casuais (decorrentes da mera 

variabilidade amostral). Portanto, essa análise parte do pressuposto que o acaso 

só produz pequenos desvios, sendo as grandes diferenças geradas por causas 

reais. E também o teste de Tukey (TSD - Tukey Significant Difference) que é 

proposto por Tukey (1953) ele dá a diferença honestamente significativa. É um 

teste exato em que, para a família de todas as comparações duas a duas. 



 

 

4.6 Instrumentos 

Teste de Coordenação Corporal para Crianças - 

Körperkoordinationstest Für Kinder” (KTK). 

O Teste de Coordenação Corporal para Crianças (KTK) foi estruturado 

com 1228 crianças alemães, podendo ser utilizado com crianças entre os 5 anos 

e 14 anos e 11 meses, e a sua aplicação tem duração de aproximadamente 10 - 

15 minutos por criança. Trata-se de uma bateria homogênea, que utiliza as 

mesmas tarefas para varias idades. Os conteúdos das tarefas apresentam 

dificuldades que aumentam na medida em que os indivíduos se tornam mais 

velhos (RIBEIRO, et al. 2012, p.41).  

Segundo Carminato (2010, p.24) a diferenciação por idades segue os 

seguintes critérios como: (1) aumento da altura ou distância; (2) aumento da 

velocidade e (3) maior precisão na execução, medida, por exemplo, em função 

do maior número de acertos num determinado número de tentativas. 

Para determinar os coeficientes motores obtidos pelas crianças foi 

utilizado tabelas normativas, tal como proposto por Gorla, Araújo e Carminato 

(2009, p.110) em seus estudos (Anexo C). 

O teste é constituído de quatro tarefas: 

 

4.6.1 Tarefa 1 – Trave de Equilíbrio 

Objetivo: Estabilidade do equilíbrio em marcha para trás sobre a trave. 

Material: Serão utilizadas três traves de 3 metros de comprimento e 3 cm 

de altura, com larguras de 6 cm, 4,5 cm e 3 cm. Na parte inferior são presos 

pequenos travessões de 15x1, 5x5 cm, espaçados de 50 em 50 cm. Com isso, 

as traves alcançam uma altura total de 5 cm. Como superfície de apoio para 

saída, coloca-se à frente da trave, uma plataforma medindo 25x25x5 cm. As três 

traves de equilíbrio são colocadas paralelamente. 

Execução: A tarefa consiste em caminhar a retaguarda sobre três traves 

de madeira com espessuras diferentes. São validas três tentativas em cada 

trave. Durante o deslocamento (passos) não e permitido tocar o solo com os 

pés. Antes das tentativas validas o sujeito realiza um exercício-ensaio para se 



 

 

adaptar a trave, no qual executa um deslocamento a frente e outro a retaguarda. 

No exercício-ensaio, o indivíduo deve equilibrar-se, andando para trás, em toda 

a extensão da trave (no caso de tocar o pé no chão, continua no mesmo ponto), 

para que possa estimar melhor a distância a ser passada e familiarizar-se mais 

intensivamente com o processo de equilíbrio. Se o sujeito tocar o pé no chão 

(em qualquer tentativa valida), o mesmo deverá voltar a plataforma de início e 

fazer a próxima passagem valida (são três tentativas validas em cada trave). 

Assim, em cada trave, o indivíduo faz um exercício-ensaio, ou seja, anda uma 

vez para frente e uma vez para trás. Para a medição do rendimento, executa o 

deslocamento três vezes para trás. 

 

 

 

Figura 3. Dimensões da Trave de Equilibrio 

 

 



 

 

 

Figura 3. Aplicação da tarefa trave de Equilibrio – Fonte: www.google.com 

 

4.6.2 Tarefa 2 – Salto Monopedal 

Objetivo: Coordenação dos membros inferiores; energia dinâmica/força. 

Material: Serão usados 12 blocos de espuma, medindo cada um 50cm x 

20cm x 5 cm. 

Execução: A tarefa consiste em saltar um ou mais blocos de espuma 

colocados uns sobre os outros, com uma das pernas. O avaliador demonstra a 

tarefa, saltando com uma das pernas por cima de um bloco de espuma colocado 

transversalmente na direção do salto, com uma distancia de impulso de 

aproximadamente 1,50 m. A altura inicial a ser contada como passagem valida, 

baseia-se no resultado do exercício-ensaio e na idade do individuo. Com isso, 

devem ser alcançados, mais ou menos, o mesmo numero de passagens a 

serem executadas pelos sujeitos nas diferentes faixas etárias. Estão previstos 

dois exercícios-ensaio para cada perna (direita e esquerda). 

 



 

 

 

 

Figura 4. Dimensões da estrutura para o Salto mono pedal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Aplicação da tarefa Salto Mono Pedal – Fonte: www.google.com 



 

 

4.6.3 Tarefa 3 – Salto Lateral. 

Objetivo: Velocidade em saltos alternados. 

Material: Uma plataforma de madeira (compensado) de 60 x 50 x 0,8cm, 

com um sarrafo divisório de 60 x 4 x 2 cm e um Cronômetro. 

Execução: A tarefa consiste em saltitar de um lado a outro, com os dois 

pés ao mesmo tempo, o mais rápido possível, durante 15 segundos. O avaliador 

demonstra a tarefa, colocando-se ao lado do sarrafo divisório, saltitando por 

cima dela, de um lado a outro, com os dois pés ao mesmo tempo. Deve ser 

evitada a passagem alternada dos pés (um depois o outro). Como exercício-

ensaio, estão previstos cinco saltitamentos. No entanto, não e considerado erro 

enquanto os dois pés forem passados, respectivamente, sobre o sarrafo 

divisório, de um lado a outro. Se o individuo toca o sarrafo divisório, saindo da 

plataforma, ou parando o saltitamento durante um momento, a tarefa não e 

interrompida, porem, o avaliador deve instruir, imediatamente, o individuo: 

“Continue! Continue!”. No entanto, se o individuo não se comporta de acordo 

com a instrução dada, a tarefa e interrompida e reiniciada apos nova instrução e 

demonstração. No total, são executadas duas passagens validas. 

 

 



 

 

 

Figura 6. Dimensões da estrutura para a transferência sobre plataforma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Aplicação da tarefa Salto Mono Pedal – Fonte: www.google.com 

 

4.6.4 Tarefa 4 – Transferência Sobre Plataforma. 

Objetivo: lateralidade; estruturação espaço-temporal. 

Material: São usados para o teste, duas plataformas de 25 x 25 x 5 cm e 

um cronômetro. 

Execução: A tarefa consiste em deslocar-se, sobre as plataformas que 

estão colocadas no solo, em paralelo, uma ao lado da outra, com um espaço de 

cerca de 12,5 cm entre elas. O tempo de duração será de 20 segundos e o 

individuo tem duas tentativas para a realização da tarefa. Primeiramente, o 



 

 

avaliador demonstra a tarefa da seguinte maneira: fica em pé sobre a plataforma 

da direita colocada a sua frente; pega a da esquerda com as duas mãos e 

coloca-a de seu lado direito, passando a pisar sobre ela, livrando então a da sua 

esquerda, e assim sucessivamente (a transferência lateral pode ser feita para a 

direita ou para a esquerda, de acordo com a preferência do individuo, esta 

direção deve ser mantida duas passagens validas). 

 

 

 

 

Figura 8. Dimensões da estrutura para a transferência sobre plataforma.  

 



 

 

 

Figura 9. Aplicação da tarefa Transferência sobre Plataforma – Fonte: 

www.google.com 

 

4.7 Mensuração do nível de Atividade Física 

Para mensurar o nível de atividade física foi utilizado o questionário IPAQ 

que consiste de perguntas relacionadas ao tempo gasto em atividades diárias, 

como trabalho, esporte e Lazer. A aplicação desse questionário tem por objetivo 

comparar e verificar o nível de atividade física dos praticantes das metodologias 

a fim de distinguir o real efeito das metodologias.    

 

Questionário internacional de Atividade Física - “INTERNATIONAL 

PHYSICAL ACTIVITY” (IPAQ) - (ANEXO B): 

O Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) foi proposto pela 

Organização Mundial da Saúde (1998) e validado no Brasil por Pardini, et al. 

(2001, p.46). O questionário utilizado é a versão no formato longo. As perguntas 

contidas no questionário referem-se às atividades realizadas em uma semana, 

sendo as questões divididas em: atividades no trabalho; em casa; como meio de 

transporte e lazer. Para a avaliação dos resultados, o nível de atividade física foi 

classificado como: muito ativo; ativo; irregularmente ativo e sedentário. 



 

 

Procedimentos para aplicação dos questionários 

Para obtenção dos dados foram realizadas três aplicações (sendo uma 

realizada em cada Escola Esportiva e uma na Escola Estadual) onde foram 

aplicados o Teste (KTK) e o (IPAQ).  Cada estudante recebeu o questionário de 

Atividade Física para ser respondido individualmente e sem consulta ao colega 

ou a qualquer outra pessoa que não fossem os pesquisadores. Os questionários 

foram preenchidos logo após a realização do teste de desempenho motor, em 

um ambiente tranqüilo e sem intervenção da pesquisadora ou de qualquer outra 

pessoa. Nenhum questionário pode ser levado para casa para ser respondido 

posteriormente. A aplicação dos questionários foi realizada na presença dos 

pesquisadores. Não foi estipulado um tempo para preenchimento do 

questionário sendo seu preenchimento de caráter voluntário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Destacamos que não foram encontrados na literatura consultada estudos 

que comparam o desempenho motor de crianças, na faixa etária pesquisada e 

nas demais idades da infância, praticantes de diferentes metodologias de ensino 

dos esportes, o que nos permite supor que este estudo vem preencher uma 

importante lacuna na literatura. Neste sentido, o presente estudo disponibiliza 

dados até então não publicados e, portanto desconhecidos na literatura, o que 

com certeza nos impede de estabelecer eventuais comparações. 

 

5.1 Nível de atividade física 

Na avaliação do nível de atividade física, de acordo com o questionário 

adotado para análise desta variável, podemos afirmar de acordo com o teste 

para análise de variâncias, ANOVA, que p-valor é maior que 0,05 ao nível de 

significância de 5%, concluindo assim que não existe diferença significativa entre 

os grupos analisados uma vez que suas médias são estatisticamente iguais 

(Tabela 1, 2, 3, 4 e 5).  

 

CLASSIFICAÇÃO DO IPAQ - G1 Quantidade 

ATIVO 4 

MUITO ATIVO 26 

Total 30 

Tabela 1. Classificação do nível de atividade física dos praticantes da 

Metodologia da Escola da Bola/IEU. 

 

CLASSIFICAÇÃO DO IPAQ - G2 Quantidade 

ATIVO 7 

MUITO ATIVO 23 

Total 30 

Tabela 2. Classificação do nível de atividade física dos praticantes do Método 

Analítico. 

 



 

 

CLASSIFICAÇÃO DO IPAQ - G3 Quantidade 

ATIVO 11 

MUITO ATIVO 19 

Total 30 

Tabela 3. Classificação do nível de atividade física dos praticantes do Método de 

Confrontação Direta.  

 

NOVA 

 Contagem Soma Média Variância  Soma Média Variância??? 
G1 (Escola da Bola/IEU) 

IPAQ – MINUTOS 30 3221 107,36 786,51 
G2 (Analítico Sintético) 

IPAQ – MINUTOS 30 2949 98,3 1202,49 
G3 (Educação Física) 

IPAQ – MINUTOS 30 2786 92,86 1089,91 

 
Tabela 4. Média e variância dos minutos de atividades 

física no Teste ANOVA. 
       
       

 

Tabela 5. Analise de Variância dos grupos testados 

 

Um dos objetivos do presente estudo foi analisar o nível de atividade 

física relatado pelos escolares, observando as possíveis alterações e influências 

de tais níveis entre as metodologias de ensino dos esportes, Escola da 

Bola/IEU, método analítico e o método de confrontação direta utilizado pelo 

grupo praticante, apenas, de educação Física Escolar.  

Observamos que o grupo de crianças participantes das escolas esportivas 

apresenta uma média maior de minutos praticados de atividades físicas em 

ANOVA       

Fonte da variação SQ Gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 3219,75 2 1609,87 1,56 0,21 3,10 

Dentro dos grupos 89288,73 87 1026,30    

       

Total 92508,49 89     

  



 

 

relação ao praticante apenas de educação física escolar, entretanto não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre tais grupos. Estudos 

têm evidenciado que indivíduos praticantes de escolas esportivas têm maior 

classificação no nível de atividade física (MATSUDO et al, 1998; FILHO e 

TOURINHO, 1998.). Essa associação parece ser independente dos métodos de 

ensino dos esportes, assim como da idade dos indivíduos, visto que os três 

grupos têm como características semelhantes, a idade e suas cidades 

localizadas no interior de Minas Gerais, em regiões próximas, e em sua maioria 

os minutos em que andam a pé ou a prática de atividade física informal ser 

estatisticamente iguais devido ao estilo de vida parecido, o que apresenta 

resultados consonantes com diversos estudos da área (LAZZOLI et al, 1998).  

 

5.2 Nível De Desempenho Motor 

Os resultados apresentados, a seguir, fornecem evidências a respeito do 

nível de desempenho motor de crianças praticantes de diferentes metodologias 

de ensino dos esportes e praticantes apenas de Educação Física Escolar. 

Quando comparamos os resultados obtidos na soma total do Quociente Motor 

Geral, que é a classificação final do (KTK), entre todos os grupos estudados 

através do teste de variâncias ANOVA, no qual foi comparada a média total do 

Quociente Motor Geral dos grupos, obtivemos p-valor menor que 0,05 em uma 

média, diferindo assim das demais ao nível de 5% de significância (Tabela 6 e 

7). 

 

ANOVA 

Grupo Contagem Soma Média Variância 

TOTAL DE MQ - G1 30 3562 118,73 200,96 

TOTAL DE MQ - G2 30 3067 102,23 331,49 

TOTAL DE MQ - G3 30 2811 93,7 444,35 

Tabela 6. Média e variância dos minutos de atividades física no Teste 
 

ANOVA 
 

ANOVA       

Fonte da SQ Gl MQ F valor-P F crítico 



 

 

variação 

Entre grupos 9717,35 2 4858,67 14,92 2,68 3,1 
Dentro dos 

grupos 
28327,5

3 87 325,60    

       

Total 
38044,8

9 89     

Tabela 7. Teste de Variância do Quociente Motor Geral dos Grupos. 
 

O Teste de Tukey aponta diferenças estatisticamente significativas, com 

nível de significância para amostras relacionadas com 5% de significância, onde 

a média do (Grupo 1 – Escola da Bola/IEU) difere dos demais grupos, sendo 

assim melhor classificado quanto ao nível de desempenho motor que os demais 

grupos, (Grupo 2 – Analítico) e (Grupo 3 – Método de Confrontação direta - 

Praticantes de Educação Física Escolar) (Tabelas 8 e 9). 

 

Teste de Tukey 

M1 - Escola da Bola/IEU 118,73 

M2 - Analítico Sintético  102,23 

M3 - Educação Física 93,7 

Var(C^) 21,70 

Q - 5% 3,39 

Q - 1% 6 

Dms 11,16 

  
Tabela 8. Teste de Tukey do Quociente Motor Geral. 

 

Comparação das Médias do Quociente Motor Geral do Teste de Tukey 

M1-M2= 16,5 > 11,16 

M1-M3= 25,03 > 11,16 

M2-M3= 8,53 < 11,16 

Tabela 9. Comparação das Médias do Quociente Motor Geral do Teste de Tukey 

 

O conhecimento de como ensinar e para que ensinar é uma preocupação 

que acompanha constantemente professores de educação física escolar e/ou 

treinadores de esportes. Esse tem sido um dos aspectos mais focalizados, nas 



 

 

últimas décadas, por pesquisadores ligados ao ensino-aprendizagem de 

habilidades motoras. No presente estudo, três metodologias de ensino foram 

investigadas: Escola da Bola/IEU, Método Analítico e O Método da Confrontação 

Direta. 

Observamos com a analise da estatística que os praticantes do Grupo 1– 

Escola da Bola/IEU (Gráfico1) apresentaram melhores níveis de desempenho 

motor que os praticantes do Grupo 2 – Analítico (Gráfico 2) e Grupo 3 - 

Confrontação Direta (Gráfico 3). Sendo ainda a porcentagem de melhores níveis 

de desempenho motor do Grupo 1, como Muito Boa Coordenação e Boa 

Coordenação superiores aos outros grupos. 

 

 

 

 

Essa melhor classificação nos níveis de desempenho motor dos 

praticantes das escolas esportivas, em relação aos praticantes somente das 

aulas de Educação Física Escolar, está em consonância com os achados por 

outros autores (MARQUES e OLIVEIRA, 2002; NETO et al 2004; KREBS, 1992), 

pois associam essa melhora à prática regular de atividade física orientada nos 



 

 

níveis de iniciação, uma vez que essas escolas oportunizam a vivência e 

execução de habilidades amplas, que influenciam no desenvolvimento posterior 

de habilidades mais complexas e refinadas (CORRÊA 2004; GRECO E BENDA 

1998). 

O melhor nível de desempenho motor apresentado pelos praticantes do 

Grupo 1 – Escola da Bola/IEU, parece ser devido à influência da metodologia 

utilizada pelos grupos, uma vez que metodologias mais tradicionais como o 

Método Analítico tem sua abordagem centrada na execução perfeita da técnica, 

dividindo o movimento em fases funcionais (DIETRICH.; DURRWACHTER. E 

SCHALLER.1984), diferentemente da Escola da Bola/IEU, que através das 

capacidades coordenativas constrói uma base sólida para a futura aprendizagem 

da técnica, sem direcionar sua aplicação a determinado esporte, ou seja, 

enriquece o repertório motor dos praticantes permitindo uma perfeita execução 

de um gesto esportivo de alta complexidade, como também uma ação motora da 

vida cotidiana (GRECO, 1998), promovendo uma aprendizagem eficiente, pois a 

criança com dificuldades de movimentos, apresenta quase sempre problemas na 

aprendizagem devido ao método empregado para o ensino (GORLA, 2008; 

CORRÊA et al 2004). 

Também ao analisarmos separadamente cada tarefa do teste KTK na 

análise de variâncias ANOVA, temos na Trave de Equilíbrio o p-valor menor que 

0,05 em pelo menos uma média, o que a difere das demais ao nível de 5% de 

significância (Tabelas 10 e 11). 

 

ANOVA 

Grupo Contagem Soma Média Variância 

TRAVE DE EQUILÍBRIO - 
G1 30 3555 118,5 27,63 
TRAVE DE EQUILÍBRIO - 
G2 30 3189 106,3 287,66 
TRAVE DE EQUILÍBRIO - 
G3 30 3062 102,06 395,65 

Tabela 10. Contagem, Soma, Média e Variância dos grupos na trave de 

Equilíbrio. 



 

 

ANOVA       

Fonte da variação SQ Gl MQ F valor-P 
F 
crítico 

Entre grupos 4368,15 2 
2184,0
7 9,21 0,0002 3,10 

Dentro dos grupos 20617,66 87 236,98    

       

Total 24985,82 89     
 

 

Tabela 11. Teste de Variância da Trave de Equilíbrio. 

 

O Teste de Tukey aponta diferenças estatisticamente significativas onde a 

média do grupo 1 (Escola da Bola/IEU) difere das demais médias ao nível de 5% 

de significância, sendo assim melhor classificado quanto ao quociente motor da 

tarefa Trave de Equilíbrio, em relação ao (Grupo 2 – Analítico) e (Grupo 3 – 

Confrontação direta - Praticantes de Educação Física Escolar) (Tabelas 12 e 13). 

 

Teste de Tukey 

M1 - Escola da Bola/IEU 118,5 

M2 - Analítico Sintético 106,3 

M3 - Educação Física 102,06 

Var (C^) 14,68 

Q - 5% 15,79 

Q - 1% 3,39 

Dms 6 

Tabela 12. Teste de Tukey da Trave de Equilíbrio 

 

Comparação das Médias do Quociente Motor Geral do Teste de Tukey 

m1-m2= 12,2 > 9,52 

m1-m3= 16,43 > 9,52 

m2-m3= 4,23 < 9,52 
Tabela 13. Comparação das Médias da Trave de Equilíbrio do Teste de Tukey. 

 
 

Na tarefa Salto Mono Pedal ao realizarmos a análise de variâncias 

ANOVA temos p-valor menor que 0,05 pelo menos uma média diferindo assim 

uma das médias das demais ao nível de 5% de significância (Tabelas 14 e 15). 



 

 

ANOVA 
 

Grupo Contagem Soma Média Variância 

SALTO MONOPEDAL - 

G1 30 3400 113,3 42,36 

SALTO MONOPEDAL - 

G2 30 3063 102,1 225,47 

SALTO MONOPEDAL - 

G3 30 2988 99,6 263,00 

Tabela 14. Contagem, Soma, Média e Variância dos grupos no Salto Mono 
Pedal. 

 
ANOVA 

Fonte da 
variação SQ Gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 3210,42 2 1605,21 9,07 0,00026 3,10 
Dentro dos 

grupos 15394,56 87 176,94    
       

Total 18604,98 89     

Tabela 15. Teste de Variância do Grupos no Salto Mono Pedal. 

 

O Teste de Tukey aponta diferenças estatisticamente significativas para a 

média do grupo 1 (Escola da Bola/IEU) que difere das demais médias ao nível 

de 5% de significância, sendo assim melhor classificado quanto ao quociente 

motor da tarefa Salto Mono Pedal em relação ao (Grupo 2 – Analítico) e (Grupo 

3 – Confrontação direta - Praticantes de Educação Física Escolar) (Tabelas 16 e 

17). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Teste de Tukey 

M1 - Escola da 
Bola/IEU 118,5 

M2 - Analítico 
Sintético 106,3 

M3 - Educação Física 102,06 

Var (C^) 15,79 

Q - 5% 3,39 

Q - 1% 6 

Dms 12,86 

Tabela 16. Teste de Tukey do Salto Mono Pedal. 
 
 

Comparação das Médias do Quociente Motor Geral do Teste de Tukey 

m1-m2= 11,23 > 8,23 

m1-m3= 13,73 > 8,23 

m2-m3= 2,5 < 8,23 
Tabela 17. Comparação das Médias do Salto Mono Pedal no Teste de Tukey. 

  

Ao analisarmos a Tarefa Salto lateral com o teste ANOVA para análise de 

variância observamos que p-valor é menor que 0,05 em pelo menos uma média, 

o que a difere das demais ao nível de 5% de significância (Tabelas 18 e 19). 

 

ANOVA 

Grupo Contagem Soma Média Variância 

SALTO LATERAL - G1 30 3480 116 216,68 

SALTO LATERAL - G2 30 3069 102,3 224,01 

SALTO LATERAL - G3 30 2730 91 175,03 

Tabela 18. Contagem, Soma, Média e Variância dos grupos no Salto Lateral. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANOVA       

Fonte da 

variação SQ Gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 9403,8 2 4701,9 22,90 4,017 3,10 

Dentro dos 

grupos 17856,3 87 205,24    

       

Total 27260,1 89     

Tabela 19. Teste de Variância dos Grupos no Salto Lateral. 

 

O Teste de Tukey aponta diferenças estatisticamente significativas, onde a 

média do grupo 1 (Escola da Bola/IEU) difere das demais médias ao nível de 5% 

de significância, sendo assim melhor classificado quanto ao quociente motor da 

tarefa Salto Lateral em relação ao (Grupo 2 – Analítico) e (Grupo 3 – 

Confrontação direta - Praticantes de Educação Física Escolar) (Tabelas 20 e 21). 

 

Teste de Tukey 

M1 - Escola da Bola/IEU 116 

M2 - Analítico Sintético 102,3 

M3 - Educação Física 91 

Var(C^) 13,68 

Q - 5% 3,39 

Q - 1% 6 

Dms 8,86 

Tabela 20. Teste de Tukey. 

 

Comparação das Médias do Quociente Motor Geral do Teste de Tukey 

m1-m2= 13,7 > 8,86 

m1-m3= 25 > 8,86 

m2-m3= 11,3 > 8,86 
Tabela 21. Comparação das Médias do Quociente Motor Geral do Teste de 
Tukey. 

 
Ao analisarmos individualmente a Tarefa Transferência sobre plataforma 

com o teste ANOVA para análise de variância observamos também que p-valor é 



 

 

menor que 0,05 em pelo menos uma média, o que a difere das demais ao nível 

de 5% de significância, assim como em todas as outras tarefas (Tabelas 22 e 

23). 

 

ANOVA 

Grupo 
Contage

m Soma Média Variância 

TRANSFERÊNCIA SOBRE 
PLATAFORMA - G1 30 3672 122,4 239,97 

TRANSFERÊNCIA SOBRE 
PLATAFORMA - G2 30 3120 104 478,34 

TRANSFERÊNCIA SOBRE 
PLATAFORMA - G3 30 2628 87,6 577,28 

Tabela 22. Contagem, Soma, Média e Variância dos grupos na transferência 

sobre plataforma. 

 

ANOVA       

Fonte da variação SQ Gl MQ F 
Valor

P F crítico 

Entre grupos 
18185

,6 2 9092,8 21,05 3,49 3,10 

Dentro dos grupos 
37572

,4 87 431,86    

       

Total 55758 89     

Tabela 23. Teste de Variância da tarefa Transferência sobre plataforma. 
 

O Teste de Tukey aponta diferenças estatisticamente significativas ao 

analisarmos a tarefa em questão, onde temos a média do grupo 1 (Escola da 

Bola/IEU) diferindo das demais médias ao nível de 5% de significância, sendo 

assim  melhor classificado quanto ao quociente motor da tarefa Transferência 

sobre plataforma, em relação ao (Grupo 2 – Analítico) e (Grupo 3 – Confrontação 

direta - Praticantes de Educação Física Escolar) (Tabelas 24 e 25). 

 

 

 

 



 

 

Teste de Tukey 

M1 - Escola da Bola/IEU 122,4 

M2 - Analítico Sintético 104 

M3 - Educação Física 87,6 

Var (C^) 28,79 

Q - 5% 3,39 

Tabela 24. Teste de Tukey. 

 

Comparação das Médias do Quociente Motor Geral do Teste de Tukey 

m1-m2= 18,4 > 12,86 

m1-m3= 34,8 > 12,86 

m2-m3= 16,4 > 12,86 
Tabela 25. Comparação das Médias do Quociente Motor Geral do Teste de 
Tukey. 

 

Esses resultados evidenciados permitem inferir melhor eficácia da 

Metodologia da Escola da Bola/IEU, em comparação com o Método Analítico e  

de confrontação direta - praticantes apenas de Educação Física Escolar, em 

relação ao desempenho motor na bateria de testes KTK, tanto no resultado do 

quociente motor geral quanto na análise individual das tarefas, visto que a 

amostra se caracterizou como pertencente a regiões geográficas próximas e 

ainda mais importante como evidenciado pelo Questionário Internacional de 

Atividade Física (IPAQ) como o nível de atividade física sem diferença 

estatisticamente significativa, o que nos leva a sugerir que a diferença de níveis 

se dá pelo emprego de metodologias diferentes de ensino dos esportes, uma 

vez que os esportes coletivos por si só, são atividades ricas em situações de 

imprevisibilidade, portanto, necessitam de adaptabilidade motoras e de grande 

complexidade para sua resolução (GARGANTA, 1994), fazendo com que a 

maneira e eficácia  dessa adaptabilidade, já que não existe um modelo de 

execução fixo por parte dos jogadores para resolver tais situações, dependa da 

metodologia de ensino, que devem além de tudo enxergar as habilidades 

motoras como aspectos ou partes de um todo, ou seja, como parte em interação 

(COSTA e NASCIMENTO, 2004). 



 

 

Outros estudos6 fazem referência e sugerem em seus resultados, assim 

como o nosso estudo, que o ensino-aprendizagem realizado pela prática de 

movimentos e do jogo, como um todo, seria mais eficiente que métodos mais 

tradicionais para a aprendizagem de tarefas com alto nível de complexidade e 

organização. A prática por partes seria eficiente, apenas, para a aprendizagem 

de tarefas com níveis intermediários desses dois aspectos (complexidade e 

organização), o que nos faz crer que metodologias que consideram o movimento 

como um todo sem separar as partes induzem melhor resposta ao 

desenvolvimento e compreensão de movimentos mais refinados e complexos. 

Os resultados encontrados confirmaram ainda os melhores índices de 

desempenho motor como “Muito Boa Coordenação (27%)” e “Boa Coordenação 

(57%)” para os participantes da Metodologia da Escola da Bola/IEU (Gráfico 1), 

justificando assim um dos pilares dessa metodologia que é as capacidades 

coordenativas, que se difere das metodologias mais tradicionais ao relacionar-se 

com as habilidades já dominadas pelo indivíduo que a executa, buscando 

aprimorar e adquirir o domínio de novas habilidades (GRECO, 1998; GRECO e 

BENDA, 1998; CORRÊA, 2004).  

No grupo dos praticantes da Metodologia da Escola da Bola/IEU não foi 

encontrado nenhuma criança com a classificação “Insuficiência na 

Coordenação” e apenas (3%) de “Perturbação da Coordenação” (Gráfico 1), o 

que corrobora com achados de (CARMINATO, 2010; FAUSTINO et al. 2003; 

GRAF et al. 2004; LOPES e MAIA, 2006), que ao realizarem  pesquisas com 

uma população de crianças encontraram resultados que indicam aumentos 

significativos nos níveis de desempenho motor conforme aumenta os níveis de 

atividade físicas formais e informais dessas crianças, concluindo e afirmando 

ainda em seus trabalhos a importância da atividade física adequada para cada 

nível de desenvolvimento maturacional, relacionado a capacidade motora como 

um todo de um processo. Esses autores deixam claro ainda, a importância da 

                                                             
6

 � Naylor, Briggs 1963 apud Corrêa, 2004. 



 

 

escolha do método para o ensino, seja ele dos esportes coletivos, individuais ou 

Educação Física Escolar. 

Vale ressaltar, ainda, que o presente estudo evidencia o melhor nível de 

desempenho motor de praticantes de escolas esportivas, mais ainda dos 

praticantes da Metodologia da Escola da Bola/IEU, em relação aos praticantes 

apenas do método de confrontação direta - de educação física escolar. O que 

nos faz constatar que somente aulas de educação física escolar não são 

suficientes para obtenção e manutenção de níveis satisfatórios de desempenho 

motor, visto que ao analisarmos os gráficos 1, 2 e 3, observamos dados 

considerados alarmantes para o grupo de praticantes apenas de educação física 

escolar que apresenta maiores porcentagens de insuficiência na coordenação 

(3%) e perturbação da coordenação (27%). 

Do total de avaliados do grupo de praticantes de Educação Física Escolar, 

30% da sua amostra apresenta índices abaixo da coordenação normal, o que 

pode acarretar atrasos no desenvolvimento motor, pois a infância é um período 

para que as crianças desenvolvam as habilidades motoras básicas, que servem 

de base para a aprendizagem e especialização das habilidades motoras finas ou 

refinadas (GORLA, 2004; GALLAHUE e OZMUN, 2001; LADEWIG, 2000; SILVA, 

2001), fazendo-se assim, como demonstrado por outros autores (BUNKER; 

THORPE,  1982 apud CORRÊA, SILVA, PAROLI, 2004), necessário a inserção 

dessas crianças em programas de atividades físicas orientadas como as das 

escolas esportivas, ou abordar nas aulas de Educação Física Escolar conteúdos 

que abranjam o desenvolvimento motor. 

Esses mesmos autores fazem criticas a métodos mais tradicionais, 

focados principalmente na técnica. Destacam a necessidade do ensino dos 

esportes coletivos em programas de educação física curricular, para servir de 

base e auxiliar no desenvolvimento físico e cognitivo das crianças, pois 

ambientes inadequados, inibidores ou pouco estimulantes podem repercutir de 

forma negativa no desenvolvimento infantil (BOATO, 2003). 

 

 



 

 

6 CONCLUSÕES 

Em face dos resultados encontrados, podemos concluir que os 

praticantes da Metodologia da Escola da Bola/IEU apresentaram melhor nível de 

desempenho motor que os praticantes dos outros grupos analisados, na bateria 

de testes para crianças “Körperkoordinationstest Für Kinder” (KTK). 

Ainda quando comparadas apenas as metodologias de ensino das duas 

escolas esportivas investigadas, temos a metodologia da Escola da Bola/IEU 

evidenciada de maneira significativa como melhor método para a aquisição e 

manutenção de melhores níveis de desempenho motor, em relação ao método 

analítico. 

Acreditamos que este melhor nível de desempenho motor, tenha sido 

motivado pela influência da metodologia, uma vez que, como apresentado pelo 

“International Physical Activity” (IPAQ), mesmo os grupos praticantes das 

escolas esportivas tendo um maior nível de atividade física em relação aos 

praticantes apenas da Educação Física Escolar, não foi encontrado diferença 

significativa entre os grupos, e ainda os grupos analisados se caracterizam 

como pertencentes à mesma faixa etária e região geográfica. 

Chama-nos a atenção os níveis de desempenho motor de 30% dos 

praticantes do método de confrontação direta da Educação Física Escolar, que 

se encontram abaixo da coordenação normal. Pelos achados deste estudo, 

acreditamos que a metodologia empregada nas aulas seja o fator de tamanha 

discrepância. 

Devido aos poucos estudos encontrados a respeito do assunto do estudo, 

sugerimos mais pesquisas que dêem continuidade e aprofundamento em 

estudos dessa natureza. 
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ANEXOS 

 

Anexo A 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TÍTULO DO PROJETO: O DESEMPENHO MOTOR DE CRIANÇAS DE 10 A 12 
ANOS DE IDADE PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES DE ESCOLAS DE 
ESPORTES, ATRAVÉS DO TESTE KTK, SUBMETIDAS A ATIVIDADES DA 
METODOLOGIA ANALÍTICA, CONFRONTAÇÃO DIRETA E ESCOLA DA BOLA/IEU. 

 

 Este termo de consentimento pode conter palavras que você não 
entenda. Peça ao pesquisador e/ou professor que explique as palavras ou informações 
não compreendidas completamente.  

Este consentimento é uma obrigatoriedade do Conselho Nacional de Saúde, 
resolução nº 466/2012, sobre pesquisas envolvendo seres humanos, baseadas na 
declaração de Helsinque (1964 e resoluções posteriores). 

 

1) Introdução: Você está sendo convidada (o) a participar do Projeto O 
DESEMPENHO MOTOR DE CRIANÇAS DE 10 A 12 ANOS DE IDADE 
PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES DE ESCOLAS DE ESPORTES, ATRAVÉS 
DO TESTE KTK, SUBMETIDAS A ATIVIDADES DA METODOLOGIA ANALÍTICA, 
CONFRONTAÇÃO DIRETA E ESCOLA DA BOLA/IEU. 

 Ao decidir participar dele, é importante que leia estas informações sobre o 
estudo e o seu papel nesta pesquisa. Você foi selecionado de forma aleatória e está 
sendo convidado a ser voluntário e sua participação não é obrigatória. A qualquer 
momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não 
trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. É 
preciso entender a natureza e os riscos da sua participação e dar o seu consentimento 
livre e esclarecido por escrito. O presente projeto de pesquisa faz parte de um projeto a 
ser desenvolvido na Universidade Federal de Viçosa – campus de florestal. 

 

2) Objetivo: Investigar o desempenho motor de crianças de 10 a 12 anos de 
idade participantes e não participantes de escolas de esportes, através do teste KTK, 
submetidas a atividades da metodologia analítica, confrontação direta e Escola da 
Bola/IEU. 

 



 

 

3) Procedimentos do Projeto: Participaram do projeto 90 (noventa) estudantes 
do sexo masculino, de 10 a 12 anos de idade, divididos em três grupos que utilizaram, 
cada um deles, uma das três metodologias de ensino. 

 

4) Benefícios: A participação na pesquisa não acarretará gasto para você, 
sendo totalmente gratuita. 

 

5) Tratamento Alternativo: A participação neste estudo é voluntária. Você tem o 
direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem 
penalidades ou perda de qualquer benefício a que tenha direito. Você também pode ser 
desligado do estudo a qualquer momento sem o seu consentimento nas seguintes 
situações: 

a) você sofra efeitos indesejáveis sérios não esperados; 

b) o estudo termine. 

 

6) Custos/Reembolso: Você não terá nenhum gasto com a sua participação no 
estudo. Os questionários serão gratuitos e também não receberá pagamento pela sua 
participação.  

 

7) Responsabilidade: O responsável pelo estudo é professor Mestre Romário 
Cardoso Costa, docente da Universidade Federal de Viçosa Campus Florestal Tel: (31) 
3536-3300. 

 

8) Caráter Confidencial dos Registros: Algumas informações obtidas a partir 
de sua participação neste estudo não poderão ser mantidas estritamente confidenciais. 
Você não será identificado quando o material de seu registro for utilizado, seja para 
propósitos de publicação científica ou educativa. Ao assinar este consentimento 
informado, você autoriza as inspeções em seus registros. (informar, de acordo com o 
método utilizado na pesquisa, como o pesquisador protegerá e assegurará a 
privacidade). 

 

9) Participação: Sua participação nesta pesquisa consistir em resposta de 
questionário e teste pratico de desempenho motor. É importante que você esteja 
consciente de que a participação neste estudo de pesquisa é completamente voluntária 
e de que você pode recusar-se a participar ou sair do estudo a qualquer momento sem 
penalidades ou perda de benefícios aos quais você tenha direito de outra forma. Em 
caso de você decidir retirar-se do projeto, deverá notificar ao profissional e/ou 
pesquisador que esteja atendendo-o. A recusa em participar ou a saída do estudo não 
influenciarão seus cuidados nesta instituição. 



 

 

 

10) Para obter informações adicionais: Você receberá uma cópia deste termo 
onde consta o telefone e o endereço da pesquisadora e do orientador, podendo tirar 
suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. Caso 
você venha a sofrer uma reação adversa ou danos relacionados ao estudo, ou tenha 
mais perguntas sobre o estudo, por favor, ligue para o pesquisador Edson Pablo de 
Jesus Gomes (31)7317-3596. 

 

Li ou alguém leu para mim as informações contidas neste documento antes de 
assinar este termo de consentimento. Declaro que fui informado sobre os métodos e 
meios de administração dos procedimentos em estudo a ser utilizado, as 
inconveniências, riscos, benefícios e eventos adversos que podem vir a ocorrer em 
consequência dos procedimentos. 

 

Declaro que tive tempo suficiente para ler e entender as informações acima. 
Declaro também que toda a linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de 
pesquisa foi satisfatoriamente explicada e que recebi respostas para todas as minhas 
dúvidas. Confirmo também que recebi uma cópia deste formulário de consentimento. 
Compreendo que sou livre para me retirar do estudo em qualquer momento, sem perda 
de benefícios ou qualquer outra penalidade. 

 

Dou meu consentimento de livre e espontânea vontade e sem reservas para 
participar como paciente deste estudo. 

 

Nome do participante (em letra de forma) 

 

 

Assinatura do participante e do representante legal e data 

 

 

Atesto que expliquei cuidadosamente a natureza e o objetivo deste estudo, os 
possíveis riscos e benefícios da participação no mesmo, junto ao participante e seu 
representante autorizado. Acredito que o participante e seu representante receberam 
todas as informações necessárias, que foram fornecidas em uma linguagem adequada 
e compreensível e que ele/ela compreendeu essa explicação. 

 

Assinatura do pesquisador e data 



 

 

Anexo B. Tabela de Classificação do IPAQ 

 

 



 

 

Anexo C. Tabela de Classificação do KTK 

 


