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RESUMO
A deficiência intelectual (DI) resulta de alterações no desempenho cerebral
provocadas por diferentes fatores, pré e pós-natais. Geralmente os indivíduos com
DI apresentam dificuldades de aprendizagem, podendo demonstrar um
comportamento inferior à sua idade cronológica. O objetivo do estudo foi investigar o
nível da coordenação motora associada ao desenvolvimento e crescimento somático
de escolares com DI, com idade entre 11 e 14 anos, de ambos os sexos,
pertencentes a rede de ensino público estadual na cidade de Toledo – PR. O estudo
teve um caráter descritivo, tendo como sujeitos 24 escolares, 15 do sexo masculino
e 9 do sexo feminino, que realizaram avaliação antropométrica (estatura, massa
corporal, circunferência da cintura e índice de massa corporal), avaliação da
coordenação motora utilizando o Teste KTK, e avaliação da idade biológica através
da radiografia da mão e pulso. Os resultados demonstraram que a estatura dos
sujeitos do grupo masculino (1,57 ±0,08 m.) e feminino (1,56 ±0,06 m.) se
apresentaram dentro dos padrões de normalidade em relação à idade; o IMC
demonstrou que 20% do grupo masculino com sobrepeso e 13,4% com obesidade,
para o grupo feminino observou-se 22,25% com sobrepeso e 22,25% com
obesidade; em relação a circunferência da cintura, 20% do grupo masculino e 33,3%
do grupo feminino apresentaram resultados acima dos valores críticos para a idade.
Os resultados do desempenho motor, através do teste KTK, demostraram que o
grupo masculino apresentou uma classificação de insuficiência na coordenação
(QMT de 63,67 ±11,23), apresentando maior dificuldade motora na tarefa do salto
lateral; a mesma classificação foi dada para o grupo feminino (QMT de 52,89 ±16,1),
tendo apresentando dificuldades nas tarefas de salto monopedal, salto lateral e
transferência lateral, relacionadas a necessidade de força e agilidade. Os valores
elevados do IMC contribuíram de forma negativa para os resultados do teste nas
tarefas que requeriam força, para a elevação do centro de massa, coordenação
motora nas tarefas de salto, e agilidade e coordenação na tarefa de transferência
lateral. Entende-se que os sujeitos com valores elevados de IMC apresentam
menores níveis de coordenação motora em relação ao esperado para suas idades,
notadamente nos sujeitos do sexo feminino. O grupo masculino com idade
maturacional adequada apresentou uma classificação de perturbação na
coordenação (QMT de 72,25 ±14,88), os demais grupos, com idade precoce e tardia
e os grupos femininos foram classificados como insuficiência na coordenação. Os
resultados apresentados apontam que a idade maturacional não influenciou os
resultados do teste KTK.
Palavras-chave: deficiência intelectual, coordenação motora, avaliação.

ABSTRACT
Intellectual disability (ID) results from changes in brain performance caused by
different factors, pre- and postnatal. Usually individuals with ID have learning
difficulties and can demonstrate a lower behavior to their chronological age. The aim
of the study was to investigate the level of coordination associated with the
development and somatic growth of students with ID, aged between 11 and 14 years,
of both sexes, belonging to the state public schools in the city of Toledo - PR. The
study had a descriptive character, with the subject 24 students, 15 male and 9
female, who underwent anthropometric measurements (height, body mass, waist
circumference and body mass index), evaluation of motor coordination using the KTK
test, and evaluation of biological age by radiography of the hand and wrist. The
results showed that the height of the subjects of the male group (1.57 ±0.08 m.) and
female (1.56 ±0.06 m.) were within the normal range for age; BMI showed that 20%
of boys were overweight and 13.4% obese, for the female group there was 22.25%
overweight and 22.25% with obesity; for waist circumference, 20% males and 33.3%
females showed results above the critical values for age. The motor performance
results through the KTK test, showed that the male group presented a coordination
insufficiency classification (QMT = 63.67 ±11.23), with higher motor difficulty in the
lateral jump task; the same rating was given to the female group (QMT = 52.89
±16.1) and presented difficulties in monopedal jump tasks, side jump and lateral
transfer, related the need for strength and agility. The high BMI values contributed
negatively to the test results in tasks requiring strength, raising the center of mass,
motor coordination in jumping tasks, and agility and coordination in the lateral
transfer task. It is understood that subjects with high BMI values have lower levels of
coordination in relation to the expected for their age, especially in female subjects.
The male group with adequate maturational age had coordination disturbance
classification (QMT = 72.25 ±14.88), the other groups, with early and late age and
female groups were classified as insufficient coordination. The results presented
show that the maturational age did not influence the results of the KTK test.
Keywords: intellectual disability, motor coordination, evaluation.
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1. INTRODUÇÃO

A população brasileira é composta por um contingente demográfico
bastante diversificado, o que é reforçado pelas informações geradas por diversas
fontes de pesquisas divulgadas nos últimos anos, tais como o Censo Demográfico e
a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNADs). Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS, 2010), 10% da população em países em desenvolvimento
apresentam algum tipo de deficiência. Calcula-se que o número de pessoas com
deficiência intelectual guarda relação com o grau de desenvolvimento do país em
questão e, segundo estimativas, a porcentagem de jovens com menos de 18 anos
que apresentam deficiência intelectual grave se situa em torno de 4,6%, nos países
em desenvolvimento, e entre 0,5 e o 2,5% nos países desenvolvidos.
Os dados coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, no censo demográfico de 2010, descreveram a prevalência dos diferentes
tipos de deficiência que compõem esse segmento em nossa população. Dados
apresentados pelo IBGE (CARTILHA DO CENSO 2010, 2012) apontam um aumento
significativo da população com pelo menos uma deficiência no Brasil. Os valores
saltam de 14,5% do censo de 2000 para 23,9% no censo de 2010, portanto, temos
cerca de 45.606.048 brasileiros com algum tipo de deficiência - visual, auditiva, física
ou intelectual. Este aumento significativo pode ser relacionado às mudanças
realizadas pelo IBGE no método de investigação das deficiências.
Os dados relacionados ao tipo de deficiência, apontam a deficiência
intelectual com 1,4% da população do país. Embora o percentual se apresente
baixo, isto representa cerca de 361.000 pessoas com essa deficiência.
Esse aumento no número de pessoas com deficiência no país é devido
não somente ao aumento da incidência da deficiência na população brasileira, mas
também ao aprimoramento da metodologia usada no último Censo, que conseguiu
contar com maior precisão as pessoas, caracterizando mais adequadamente seus
níveis de funcionalidade.
A deficiência intelectual resulta de alterações no desempenho cerebral
provocadas por vários fatores, tais como: fatores genéticos, distúrbios na gestação,
problemas no parto ou mesmo após o nascimento. O desafio dos pesquisadores é
identificar as causas para estabelecer a origem da deficiência.
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A deficiência intelectual, segundo a American Association on Intellectual
and Developmental Disabilities (AAIDD), caracteriza-se pelo indivíduo apresentar um
funcionamento intelectual inferior à média, associado às limitações adaptativas que
ocorrem antes dos 18 anos de idade (AAIDD, 2010).
Geralmente a pessoa com deficiência intelectual apresenta dificuldades
na aprendizagem, pois aprender implica em entender e realizar atividades que são
comuns às outras pessoas, mas que para este indivíduo, que demonstra um
comportamento inferior a sua idade cronológica, pode comprometer a execução das
mesmas.
Nas últimas décadas, um grande número de estudos envolveu
levantamentos populacionais para subsidiar e referenciar a organização de
programas para populações específicas, tais como os deficientes intelectuais. Para
Gorla (2001) o controle e o acompanhamento de forma exata desses programas
exigem continuada necessidade da utilização de instrumentos específicos, a vista
dos quais se torna indispensável a existência de informações que possam ser
utilizadas como referenciais no desenvolvimento de análises mais profundas.
No entanto, indubitavelmente em razão da significativa participação dos
fatores ambientais, culturais e étnicos em variáveis relacionadas a coordenação
motora, a utilização de referenciais de outros países e, em alguns casos, de outras
regiões do próprio país que deu origem a estes referenciais, é bastante temerosa.
O interesse em desenvolver pesquisas sobre o nível da coordenação
motora em deficientes intelectuais se deve a necessidade de identificar e
compreender as desordens de coordenação que eles apresentam, contribuindo para
a elaboração de um programa voltado para o desenvolvimento da aprendizagem,
pois um diagnóstico criterioso, obtido por meio de um teste confiável, irá contribuir
para a tomada de decisões relacionada aos problemas de aprendizagem dos alunos
especiais.
Com o intuito de avançar nesta discussão e levantar informações que
possam auxiliar na compreensão da deficiência intelectual, este estudo teve por
objetivo investigar a coordenação motora associada ao desenvolvimento e
crescimento somático de escolares com deficiência intelectual, com idade entre 11 e
14 anos, de ambos os sexos, pertencentes a rede de ensino público estadual, na
cidade de Toledo – PR.
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A fim de que o objetivo proposto pudesse ser atingido, foram
estabelecidos os seguintes objetivos específicos: (1) identificar os parâmetros
antropométricos e de maturação biológica dos sujeitos da amostra; (2) avaliar a
coordenação motora dos sujeitos da amostra por meio do Teste KTK e (3) verificar a
existência de correlação entre a coordenação motora, as variáveis antropométricas e
a maturação biológica dos sujeitos da amostra.
Desta forma, este estudo busca entender a correlação entre a idade
maturacional, a coordenação motora e os aspectos antropométricos de escolares
com deficiência intelectual.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Buscando dar subsídios para a discussão dos resultados do estudo, a
revisão bibliográfica irá discutir sobre a deficiência intelectual e o comportamento
adaptativo, questão fundamental para a conceituação da deficiência intelectual. No
segundo

momento

serão

discutidos

os

aspectos

do

crescimento,

do

desenvolvimento, da maturação e da deficiência intelectual, entendendo que são
processos que acontecem concomitantemente, mas com tempo e gradação
diferenciados, o que poderá ser de fundamental importância para os indivíduos. Em
seguida será abordado a coordenação motora e a deficiência intelectual, que, sendo
determinada pela maturação e desempenho físico de cada indivíduo, poderá ter
influência relevante para o desenvolvimento integral do deficiente intelectual.

2.1. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E COMPORTAMENTO ADAPTATIVO
A concepção de que a Deficiência Intelectual (DI) se apresenta como um
fenômeno com caraterísticas claras de limitações no funcionamento cognitivo do
indivíduo, podendo chegar ao nível de uma incompetência generalizada, vem de
longa data. Para Carvalho e Maciel (2003), desde o século XIX, quando
efetivamente se iniciaram os primeiros estudos científicos nesta área, se buscou
entender, conceituar e classificar a DI.
O termo utilizado para denominar a DI sofreu muitas modificações ao
longo do tempo e ainda não se tem um consenso na literatura, uma vez que o termo
deficiência mental utilizado anteriormente, ainda é muito utilizado no cotidiano das
pessoas. Dada as numerosas definições pela qual passou a DI ao longo do tempo, a
pessoa que apresenta esta deficiência já foi classificada como idiota, imbecil,
retardada e outros termos, que em nosso país acabou tendo uma conotação
pejorativa. Recentemente o termo 'deficiência mental' foi substituído pelo termo
'deficiência intelectual', pois o termo deficiência mental pode gerar confusão com o
termo doença mental, que consiste em transtornos psicopatológicos (SASSAKI,
2005).
A variedade, as mudanças e o emprego de diferentes termos são
decorrentes das transformações que ocorreram em relação a compreensão da
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deficiência por parte da sociedade na tentativa de melhor defini-la. A DI há muito
tempo vem sendo diagnosticada a partir do teste de Quociente Intelectual (QI),
considerado como parâmetro para definição da necessidade de atendimento. O
Código Internacional de Doenças (CID-10) define a Deficiência Intelectual a partir
dos resultados dos testes de QI, e dele depende a classificação que é realizada
considerando quatro categorias: deficiência intelectual leve - QI 50 a 69, moderada QI 35 a 49, grave - QI 20 a 34, e profunda - QI abaixo de 20, dependendo do
comprometimento apresentado (COLL; MARCHESI; PALACIOS, 2004).
Esta classificação pode ser entendida da seguinte forma:


DI leve: inclui a maioria dos deficientes que não são claramente deficientes
mentais, mas pessoas com problemas de origem cultural, familiar ou
ambiental. Podem desenvolver aprendizagens sociais ou de comunicação e
têm capacidade de adaptação e integração no mundo laboral, apresentam um
atraso mínimo nas áreas perceptivo-motoras. Na escola detectam-se com
mais facilidade as suas limitações intelectuais.



DI moderada: neste nível estão considerados os deficientes que podem
adquirir hábitos de autonomia pessoal e social, tendo maiores dificuldades
que os anteriores, podendo aprender a se comunicar pela linguagem verbal,
mas apresentam, por vezes, dificuldades na expressão oral e na
compreensão

dos

convencionalismos

sociais.

Apresentam

um

desenvolvimento motor aceitável e tem possibilidades de adquirir alguns
conhecimentos pré-tecnológicos básicos que lhe permitam realizar algum
trabalho. Dificilmente chegam a dominar técnicas instrumentais de leitura,
escrita e cálculo.


DI grave: neste nível se enquadram indivíduos que necessitam geralmente
de proteção ou de ajuda, pois o seu nível de autonomia pessoal e social é
muito pobre, tendo, por vezes, problemas psicomotores significativos.
Poderão aprender algum sistema de comunicação, mas a sua linguagem
verbal será sempre muito débil. Podem ser treinados em algumas atividades
de vida diária (AVD) básicas e aprendizagens pré-tecnológicas muito simples.



DI profunda: este nível aplica-se só em caso de deficiência muito grave em
que

o

desempenho

das

funções

básicas

se

encontra

seriamente
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comprometido, apresentando grandes problemas sensório-motores e de
comunicação com o meio. São dependentes de outras pessoas em quase
todas as funções e atividades, excepcionalmente terão autonomia para se
deslocar e responder a treinos simples de autoajuda.
Smith (2008) refere que a definição adotada até 1992, pela AAMR
(American Association on Mental Retardation), seguia um modelo baseado no déficit
apresentado pelo indivíduo, ou seja, o foco estaria nas limitações que o indivíduo
apresentasse.
Para Luckasson et al. (2002) a classificação da DI, dada em graus de
comprometimento intelectual pela avaliação do QI do indivíduo, e apresentada como
deficiência mental leve, moderada, severa e profunda, seria abandonada para dar
lugar a uma concepção em relação a graduação de medidas de apoio necessárias a
pessoa com DI. Com destaque ao processo de interação entre as limitações
funcionais do indivíduo e as possibilidades adaptativas disponíveis em seu ambiente
de vida. Para o autor, esta nova classificação não considera somente o déficit
cognitivo do indivíduo, mas também todo o processo de interação onde se observará
suas limitações funcionais e os apoios possíveis em seu meio.
Para Gorla (2004) esta nova definição está pautada em um modelo
funcional que relaciona as características do indivíduo com as características do
meio em que vive, contendo três elementos fundamentais: as capacidades do
indivíduo (inteligência e habilidades adaptativas), o meio em vive (casa,
comunidade, escola, trabalho) e o funcionamento (sistema de apoios).
A American Association on Intellectual and Developmental Disabilities
(AAIDD, 2010), em tradução livre Associação Americana de Deficiências Intelectual
e de Desenvolvimento, define a deficiência intelectual como “uma deficiência
caracterizada por limitações significativas em ambos, o funcionamento intelectual e o
comportamento adaptativo, que abrange muitas habilidades sociais e práticas
cotidianas. Sendo a deficiência originada antes da idade de 18 anos”. Ela entende o
funcionamento intelectual, chamado também de inteligência, como uma capacidade
mental geral, compreendendo as capacidades de aprendizagem, raciocínio e
resolução de problemas, entre outras. O comportamento adaptativo, por sua vez, é
entendido como um conjunto de habilidades conceituais, sociais e práticas que são
aprendidas e realizadas por qualquer pessoa em sua vida cotidiana.
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As causas da DI são variadas e complexas, apresentando fatores pré,
peri e pós-natais, sendo difícil o diagnóstico exato das causas uma vez que
apresentam aspectos genéticos e/ou ambientais. Na sua forma genética citamos
como exemplos: as alterações cromossômicas, os erros congênitos do metabolismo,
infecções degenerativas hereditárias, deficiência hormonal, defeitos primários do
sistema nervoso central, síndromes de má formação, síndromes esporádicas de
etiologia desconhecida, retardo mental familiar idiopático.
Na sua forma adquirida temos: as infecções (rubéola, HIV), radiação fetal,
tóxicos (álcool, mercúrio, chumbo, drogas), problemas metabólicos maternos
(fenilcetonuria, diabetes, etc.), asfixia, traumatismos, hipoglicemia, entre outras. As
causas pós-natais podem ser atribuídas às: injurias cerebrais (como causa de um
trauma crâneo encefálico), intoxicação (chumbo, monóxido de carbono), acidente
cerebral vascular, encefalopatia pós-imunização, infecções (meningite, encefalite),
desnutrição severa precoce, deficiência hormonal, privação afetiva, abuso,
negligência, entre outras. A DI não é produzida somente por essas causas, no
entanto elas constituem riscos que precisam ser evitados, assim como nem todas as
crianças que enfrentam doenças infecciosas desenvolvem atraso intelectual
(SASSAKI, 2003).
No sentido de se caracterizar as pessoas com DI podemos visualizar
quatro áreas distintas (Rede SACI, 2015):


Área motora: de forma geral as crianças com deficiência mental leve não
apresentam diferenças em relação aos colegas da mesma idade sem
necessidades educativas especiais, podendo por vezes ter alterações na
motricidade

fina.

Em

casos

com

problemáticas

mais

severas

as

incapacidades motoras são mais acentuadas, podendo haver falta de
equilíbrio, dificuldades de locomoção, de coordenação, e dificuldades na
manipulação dos objetos.


Área

cognitiva:

as

crianças

com

DI

apresentam

dificuldades

na

aprendizagem de conceitos abstratos; em concentrar a atenção; ao nível da
memória, tendem a esquecer mais depressa que os seus colegas não
deficientes; demonstram dificuldades na resolução de problemas e em
generalizar a informação apreendida para situações novas. Podem atingir os
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mesmos objetivos escolares que os seus colegas até certo ponto, mas de
uma forma mais lenta.


Área da comunicação: é através da linguagem que nos apropriamos da
cultura e interagimos com outras pessoas, no entanto, as crianças com DI
podem apresentar dificuldades, quer ao nível da fala e sua compreensão,
quer no ajustamento social.



Área sócio educacional: demonstram dificuldades na generalização para
novas

situações,

na

aquisição

de

comportamentos

anteriormente

experimentados, e nas interações sociais. A diferença entre as idades mental
e cronológica provoca uma diminuição das capacidades para interagir
socialmente, no entanto, é através da interação com os seus colegas da
mesma idade, participando nas mesmas atividades, que podem aprender os
comportamentos, valores e atitudes sociais de seu grupo.
Um dos aspectos observáveis no DI é que ele apresenta dificuldades na
solução de problemas, demorando mais que o normal para compreender ideias
abstratas. Um exemplo disso é a demora em entender uma metáfora, a ausência da
noção de tempo e a dificuldade em reconhecer os valores monetários. Essas
pessoas apresentam maior dificuldade nas relações sociais, resistem na obediência
a regras e, normalmente, são consideradas desleixadas em relação aos cuidados
pessoais e com a arrumação e limpeza do ambiente. Outra característica peculiar é
a baixa capacidade de compreensão e de argumentação, o que a torna muito
dependente de pessoas próximas para estabelecer relações com o mundo.
Segundo Coll, Marchesi e Palacios (2004), o diagnóstico da DI pode ser
realizado através da observação do funcionamento cognitivo ou intelectual, pois, é
por meio dele que surgirão as competências necessárias para se viver com
autonomia e independência na sociedade. Para o diagnóstico, deve-se avaliar as
capacidades mentais da pessoa e as suas competências adaptativas, e após uma
avaliação inicial devem ser estudadas as potencialidades e as dificuldades que o
indivíduo apresenta.
Coll, Marchesi e Palacios (2004), reiteram que o conceito estabelecido
para a DI se caracteriza como o termo que se usa quando uma pessoa apresenta
limitações no seu desenvolvimento mental, demonstrando carência no desempenho
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de comunicação, dos cuidados pessoais e nas relações sociais. Tais limitações
promovem uma aprendizagem mais lenta, interferindo no desenvolvimento.
Sabatella (2005, p. 36) afirma que
a

inteligência pode

ser vista

como

um agregado

do

funcionamento cognitivo, afetivo, intuitivo e físico do indivíduo.
A ideia de que a inteligência humana está localizada apenas no
cérebro está sendo substituída e passando a ser compreendida
em seus aspectos funcionais.
Há que se considerar que o cérebro é um elemento anatômico, principal
órgão físico do pensamento racional e da inteligência; o intelecto abrange um
conjunto de sistemas organizado pela estrutura neuronal do sistema nervoso que
permite a formação do processo racional como base do cognitivismo; por fim, a
mente é um complexo de atividades perceptivas, ideativas, imaginativas,
associativas, discriminatórias, sendo a essência da capacidade do pensar.
A ação do cérebro é interligada, recebendo, coordenando e processando
todos os estímulos do meio em que o sujeito está inserido através do sistema
nervoso, por isso qualquer alteração no seu funcionamento reflete na corporeidade
dos indivíduos, desencadeando um bloqueio na sucessão hierárquica e impedindo a
concretização da aprendizagem.
Segundo Drouet (2006) o sistema nervoso entra em funcionamento
quando chega a uma determinada fase de maturação, esta acontece com mais
facilidade e qualidade quando a criança recebe uma alimentação rica nos primeiros
anos de vida. A memorização é resultante da prática e da utilização dos sistemas
sensoriais, assim, qualquer má formação, distúrbio ou interrupção no cérebro, no
cerebelo, na medula espinhal e/ou nos nervos, prejudicará a transmissão dos
estímulos e, portanto, a aprendizagem.
O autor nos aponta ainda, que os problemas de aprendizagem, como
consequência de problemas de distúrbios neurológicos, tais como o retardamento
mental, a lesão cerebral, as ausências ou disritmias, as disfunções cerebrais
mínimas, a dislexia e os distúrbios da motricidade, influenciam no desenvolvimento
da criança levando à incapacidade geral de aprender.
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Soares (2003) afirma que a relação hierárquica entre os níveis de
experiências demonstra que qualquer distúrbio desencadeará uma reação em
cadeia, podendo até mesmo bloquear a aprendizagem que acontece de forma
hierárquica através de funções superpostas e interligadas. Por este motivo, quando
acontece uma disfunção cerebral haverá comprometimento na área de atuação
relacionada ao nível hierárquico atingido, impedindo que se complete a aquisição da
aprendizagem de forma normal. Os distúrbios mais facilmente reconhecidos
aparecem na aquisição da linguagem interna podendo ocorrer afasia ou dislexia, que
são facilmente detectáveis, mas não são facilmente solucionáveis, dependendo de
assistência especializada. Para construir a linguagem interna a criança internaliza a
vivência com a linguagem materna já na primeira infância, deparando-se com um
mundo marcado por símbolos aos quais não sabe idealizar, mas que vai
organizando através da aquisição da linguagem materna para perceber o processo
de comunicação e de percepção do mundo. Assim, o cérebro enquanto responsável
pelos níveis hierárquicos de produção do conhecimento, ao receber qualquer
interferência de disfunção altera os módulos de aprendizagem, ocasionando
deficiência na realização de uma aprendizagem eficiente e completa.
A DI está relacionada diretamente com a capacidade de aprender e
compreender relacionados ao sistema nervoso central, onde se englobam as
capacidades de linguagem, aquisição de informações, percepção, memória e
raciocínio, que permitem a realização de tarefas como leitura, escrita, cálculos e
sequência de movimentos (MALLOY-DINYZ et al., 2010).
Além dos aspectos das limitações no funcionamento cognitivo do
indivíduo, deve-se ter em conta também as limitações adaptativas, que por
definição, há de se observar a deficiência em pelo menos duas áreas de habilidades,
tais como: comunicação, cuidado pessoal, vida no lar, adaptação social, saúde e
segurança, uso dos recursos da comunidade, autonomia, funções acadêmicas, lazer
e trabalho.
Leite (2013, p. 33), diz que “entende-se por comportamento adaptativo a
eficiência ou o grau com o qual a pessoa preenche as normas de independência
pessoal e de responsabilidade social que são esperadas por idade e por grupo
cultural”.
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Os itens que compõem o comportamento adaptativo e seus conceitos,
segundo Ferreira (1997) e Leite (2013) são:


Comunicação: refere-se às habilidades que incluem a compreensão e a
expressão de informações através de comportamentos simbólicos, tais como a
língua falada, a língua escrita, uso de símbolos gráficos e linguagem de sinais,
ou comportamentos não simbólicos, como expressões faciais, movimentos
corporais, toque e gestos.



Cuidado Pessoal: refere-se às habilidades relacionadas ao asseio e higiene
pessoal, a alimentação, ao vestir-se, e aparência física.



Vida no lar: habilidades relacionadas às funções desenvolvidas dentro de sua
casa, incluindo cuidados com o vestuário, tarefas domésticas, cuidado com o
ambiente ao seu entorno, preparação das refeições, planejamento das
atividades diárias, comunicação das preferências e necessidades, interação
social e aplicação das funções acadêmicas funcionais.



Adaptação social: estas habilidades estão relacionadas à convivência com
outros indivíduos, incluindo iniciativa própria, manutenção da interação com
indivíduos, regular o comportamento de si mesmo, ter consciência dos outros
indivíduos ao seu redor e aceitá-los, fazer e manter amizades, elaboração dos
fatos cotidianos, percepção de sentimentos, ficando alerta, sendo solidário,
entendendo o significado de honestidade, compreender o significado da violação
de norma e leis, mostra um comportamento sociossexual adequado.



Saúde e segurança: refere-se às habilidades relacionadas à manutenção da
saúde

pessoal,

nas áreas de

alimentação, identificando

sintomas de

enfermidades, prevenção de acidentes, primeiros socorros, sexualidade,
atividade física e noções básicas de segurança, como seguir regras e normas de
segurança, proteger-se de comportamentos criminais.


Uso de recursos da comunidade: refere-se às habilidades relacionadas com o
uso apropriado dos recursos comunitários, incluído uso de transporte público,
escola, bibliotecas, áreas recreativas, eventos culturais, compras em lojas e
mercados, frequentar igrejas, clubes e outros espaços comunitários.
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Funções

acadêmicas:

refere-se

às

habilidades

relacionadas

com

a

aprendizagem escolar, que tenham uma aplicação direta na vida pessoal, como
ler e escrever, utilizar conceitos básicos de matemática e ciências, e outros
aspectos relacionados ao ambiente físico. Estas habilidades acadêmicas estão
voltadas não ao rendimento escolar, mas sim, na aquisição de habilidades
voltadas para uma vida independente.


Autonomia: refere-se às habilidades relacionadas à possibilidade de fazer
escolhas e tomar decisões, aprender a seguir horários, realização de atividades
de interesse pessoal como buscar assistência quando necessário, resolver
problemas cotidianos e demonstrar habilidades em se defender através da
argumentação, completar tarefas necessárias ou solicitadas.



Lazer: refere-se às habilidades relacionadas a uma variedade de atividades do
tempo livre e ocioso, realizadas de forma individual ou coletiva, buscando o
desenvolvimento do lazer, do entretenimento e de interesses recreacionais, que
incluem iniciativa própria, usando e usufruindo do lazer doméstico e comunitário,
aumentando o repertório de interesse pessoal e habilidades.



Trabalho: refere-se às habilidades relacionadas ao trabalho integral ou parcial
na comunidade, desenvolvendo habilidades técnica manuais, comportamento
social adequado nas relações de trabalho, envolve participação nas várias
etapas das tarefas, conhecimento e controle dos horários, manejo de dinheiro,
deslocamento ao local de trabalho, integração com os colegas.
Para Batista e Mantoan (2007) a deficiência mental não se esgota na sua

condição orgânica e/ou intelectual e nem pode ser definida por um único saber. Ela
é uma interrogação e objeto de investigação de inúmeras áreas do conhecimento.

2.2. CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, MATURAÇÃO E DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL
Estudos sobre o desenvolvimento humano revelam que o homem ao
nascer apresenta várias de suas estruturas corporais, tais como a cerebral, a neural
e a motora, não desenvolvidas na sua totalidade. O processo de desenvolvimento
destas estruturas vai ocorrer de forma progressiva, necessitando de cerca de vinte
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anos para que se torne um indivíduo adulto, enquanto outras espécies de animais
chegam a idade adulta em um tempo muito menor.
O desenvolvimento humano vem sendo pesquisado como um processo
que se inicia na vida intrauterina, a partir da concepção, passa pela infância e
adolescência, prolonga-se pela idade adulta até chegar à velhice. As evidências
acumuladas nas últimas décadas reforçam o conceito de que esse desenvolvimento,
sob condições favoráveis, é um processo sequencial em que uma grande
diversidade de agentes e condições podem influenciá-lo e afetá-lo de diferentes
formas.
Dois conceitos são fundamentais neste processo para que o ser humano
adquira sua condição adulta: o de crescimento e o de desenvolvimento. Ao se falar
em crescimento e desenvolvimento muitas vezes tem-se a impressão de que os
conceitos remetem a um mesmo significado, tratando-se de um mesmo assunto, no
entanto são dois conceitos distintos, mas estreitamente relacionados. Embora sejam
processos que acontecem concomitantemente, apresentam tempo e gradação
diferenciados, mas sempre indicando fatores que se correspondem entre si.
O crescimento humano vem sendo amplamente estudado como um
processo central na evolução do ser humano, desde o nascimento até a idade
adulta, sendo necessário estudar as características individuais das diferentes
idades. O crescimento é um aspecto do desenvolvimento biológico dos indivíduos,
acontecendo nos primeiros vinte anos da vida humana, quando, biologicamente, o
organismo cresce por meio das funções celulares caracterizadas pelo aumento do
número de células, pelo aumento do tamanho das células e pelo aumento e
ampliação das substâncias intercelulares. Assim, conforme as células evoluem as
crianças crescem e se tornam mais altas e pesadas aumentando o tamanho dos
tecidos e dos órgãos (TANI, 1988; MALINA; BOUCHARD; BAR-OR, 2009; GUEDES,
2011).
Sobral, Coelho e Silva e Figueiredo (2007, p. 146), refere que para que o
crescimento se produza é necessário que os processos de síntese excedam os
degradativos, assim pode-se verificar dois fatos distintos: "o organismo cresce à
custa do aumento dimensional das suas células (crescimento hipertrófico) ou do
aumento do número de células individuais (crescimento hiperplásico)". Mas o que se
observa é uma atuação conjunta com predomínio de um ou outro conforme a fase
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de crescimento em que o indivíduo se encontra. O autor cita ainda um terceiro
aspecto que é a diferenciação celular, responsável por originar os tecidos para as
diferentes estruturas corporais.
Silva Neto (1999) refere que geneticamente há uma predeterminação a
ser modificada pelo meio ambiente e pelos elementos que nele estão contidos.
Assim, aos fenômenos celulares, bioquímicos, biofísicos e morfológicos somam-se a
herança genética e a interferência dos elementos naturais para promover o
crescimento do indivíduo.
O crescimento em altura só ocorre enquanto as cartilagens dos ossos
longos não se encerram e se fecham. O crescimento individual de um ser humano é
predestinado pela sua genética (genótipo), no entanto fatores externos (fenótipo)
como alimentação, atividade física, estímulos psicossociais e saúde pública podem
influenciar de forma negativa (GUEDES, 2011). Em condições normais, a altura é
minimamente influenciada pelo fenótipo, entretanto, nas mesmas condições, o peso
é altamente influenciado pelo ambiente (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013).
O crescimento físico acontece de forma diferenciada em cada órgão ou
sistema de órgãos do corpo humano, obedecendo a velocidades e padrões próprios
de cada órgão, desde que não haja anomalias. O crescimento somático acontece
nas dimensões externas do organismo, evoluindo os tecidos musculares e ósseos, o
aparelho respiratório, circulatório, digestório e outros órgãos anexos. O crescimento
do cérebro e suas estruturas acontecem de forma mais acelerada nos primeiros
anos de vida, sendo verificado pelo perímetro cefálico. Assim, o crescimento físico
caracteriza-se

como

o

aumento

nas

estruturas

corporais

causadas

pela

multiplicação das células e que possuem diferentes etapas de aceleração no ciclo da
vida (QUADROS et al., 2006).
A fase conhecida como surto ou estirão do crescimento adolescente é o
momento no qual a criança cresce rapidamente. Este processo ocorre no final da
infância, antes da maturação sexual (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013). O
estirão de crescimento dura aproximadamente quatro anos e meio, e em geral, os
meninos iniciam o estirão de crescimento por volta dos 11 anos de idade, chegam
ao pico de velocidade de crescimento (ritmo anual máximo de crescimento) aos 13
anos e estabilizam a velocidade de crescimento por volta dos 15 anos. Para as
meninas o estirarão de crescimento acontece por volta dos 9 anos de idade,
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atingindo o pico de velocidade aos 11 anos e estabilizando por volta dos 13 anos de
idade (MALINA; BOUCHARD, BAR-OR, 2009).
Por sua vez, o conceito de desenvolvimento refere-se aos aspectos
qualitativos do processo de crescimento, ou seja, são as transformações funcionais
que ocorrem nas células dos diferentes sistemas do organismo. Malina, Bouchard e
Bar-Or (2009), consideram que existem dois conceitos básicos em relação ao
desenvolvimento: o biológico e o comportamental. O sistema de desenvolvimento
biológico, que ocorre a partir da multiplicação das células, tem início no período
anterior ao nascimento, ou seja, a partir da concepção, quando após a fecundação
tem início as divisões e multiplicações celulares necessários para a formação dos
tecidos, sistemas e órgãos, e continuam após o nascimento, aperfeiçoando os
sistemas e seu funcionamento. O segundo, o sistema de desenvolvimento
comportamental, forma as competências evolutivas que levam ou induzem ao
funcionamento eficiente dos órgãos e sistemas do corpo humano, uma vez que cada
um deles possui funções específicas.
O desenvolvimento é considerado como um sistema que abrange
aperfeiçoamento, aquisição e emergência de habilidades e funções. Esse conceito
cresce a cada ano de acordo com as experiências vivenciadas e é predeterminada
pela natureza humana (TANI, 2005).
O desenvolvimento do corpo humano passa por transformações,
inicialmente voltadas para a quantidade, e em paralelo, mas não ao mesmo tempo, a
qualidade do seu funcionamento, dependendo das experiências vivenciadas pelos
indivíduos. Fazem parte do desenvolvimento comportamental a motricidade, as
emoções, a socialização e a aprendizagem, entre outros comportamentos
desenvolvidos (GUEDES; GUEDES, 2006).
O desenvolvimento biológico acontece basicamente nos primeiros 20
anos de vida humana, por outro lado o desenvolvimento comportamental irá
acontecer ao longo de toda a vida, sendo possível desenvolvê-lo de acordo com as
necessidades e os estímulos recebidos. Devido ao desenvolvimento comportamental
ser resultado dos diferentes estímulos recebidos ao longo do tempo, é possível
estimular, através da aprendizagem, o desenvolvimento motor, psíquico e cognitivo
dos indivíduos, abrindo uma grande possibilidade de interferir diretamente na
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educação das pessoas, notadamente nos indivíduos que apresentam déficit
intelectual.
Um terceiro conceito que irá integrar e consolidar o processo de
crescimento e desenvolvimento do ser humano é o de maturação. A maturação é
uma transformação mais complexa que o crescimento, pois depende do sistema
biológico e de como ele vai interferir para tornar o organismo maduro. Este processo
varia de acordo com o tempo e com as mudanças e interferências do meio, exemplo
disso são as patologias ou doenças que podem interferir no processo de maturação
tornando os sistemas mais vulneráveis.
Guedes e Guedes (2006) comentam que a maturação biológica acontece
devido a diversas modificações que acontecem nos tecidos e sistemas de órgãos ou
mesmo nas funções orgânicas permitindo que sejam alcançados os estágios finais
ou o amadurecimento total do indivíduo.
Para Malina, Bouchard e Bar-Or (2009), a maturação é um processo ou um
estado que afeta todos os tecidos e sistemas de órgãos, sendo possível
compreender por exemplo, que a maturidade sexual é a capacidade que os seres
humanos têm de se reproduzir; que a maturidade esquelética é a evolução que leva
o indivíduo a desenvolver o esqueleto completo, adulto e ossificado. Faz-se
necessário observar que deverá haver uma maturidade dos sistemas nervoso e
endócrino, que contribuirão para acelerar esse desenvolvimento especialmente na
fase da adolescência, entretanto todas essas evoluções dependerão de tempo para
a ação dos sistemas, uma vez que os indivíduos apresentam um tempo desigual
para esta evolução.
Comumente pressupõem-se que o tempo maturacional necessário para
que um indivíduo alcance seu estágio maduro esteja diretamente relacionado ao
tempo cronológico do crescimento, todavia, embora seja respeitado o tempo
biológico para a maturação, ela ocorre em sintonia com o desenvolvimento
individual, podendo ser mais lenta em uma pessoa e mais acelerada em outra. Isto
explicaria porque pessoas da mesma idade apresentam estados maturacionais
diferentes.
Gorla e Araújo (2007), apontam que a Organização Mundial da Saúde
define os deficientes intelectuais como pessoas que não se desenvolvem
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completamente

porque

apresentam

intelecto

inferior,

o

que

perturba

a

aprendizagem, a maturação e o ajustamento na convivência social, e que esse
desenvolvimento vai acontecer preferencialmente nos contextos familiar, escolar e
social, por ele estar interagindo com outras pessoas.
São determinantes no processo evolutivo da criança com DI a
participação familiar, o tratamento e a intervenção profissional, atuando diretamente
nas causas da deficiência e suas manifestações e na adequação do ambiente social
e familiar em que o indivíduo está inserido, pois disso depende o estímulo e o
encorajamento para o desenvolvimento comportamental. É preciso considerar que
nem sempre as crianças com DI possuem características físicas peculiares, na
maioria dos casos são crianças fisicamente normais, dependendo do grau de retardo
mental para o avanço no desenvolvimento e na aprendizagem (WINNICK, 2004).
É comum que sejam feitas comparações entre crianças que não possuem
deficiência com outras que a apresentam, constatando que o desenvolvimento não
possui o mesmo ritmo. Porém, esta comparação é indevida, o que se faz necessário
é que as crianças sejam avaliadas pelo seu próprio desenvolvimento, verificando se
os avanços alcançados, de acordo com os estímulos realizados, estão efetivamente
proporcionando melhorias nesse desenvolvimento.
O desenvolvimento integral de uma criança, seja ela DI ou não, vai
depender sempre da quantidade e qualidade de estímulos recebidos ao longo da
infância. Assim, a educação física escolar apresenta recursos que contribuem para
empreender melhorias no desenvolvimento infantil. Sua importância depende do
nível de adaptação que a educação física consegue desenvolver para integrar as
habilidades físicas, motoras e orgânicas em cada aprendiz, isto irá desenvolver
também a capacidade cognitiva da criança, mesmo que de maneira mais lenta que o
habitual. Desta forma, para atender aos alunos com déficit intelectual, a educação
física adaptada precisa ser pensada de forma a priorizar o desenvolvimento físico e
psicomotor de tais aprendizes.
Segundo Castro (2005) a educação física adaptada é uma disciplina que
se equivale às demais no âmbito escolar, no entanto ela depende da filosofia
adotada pelo professor. Como seu principal fundamento é o corpo em movimento,
tendo como base a biologia, a psicologia e a convivência social, trata-se de um
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corpo de conhecimentos “cross-disciplinar” que contribui para identificar e solucionar
problemas psicomotores ao longo da vida.
Segundo Gorla e Araújo (2007), a educação física adaptada precisa ser
coerente com o modelo teórico do comportamento motor, para isso precisa ser
desenvolvida uma avaliação em vários aspectos da motricidade para possibilitar o
monitoramento das alterações do desenvolvimento, identificar atrasos e esclarecer
sobre as estratégias instrutivas.
Rodrigues (2013), ao tratar da importância da avaliação no processo de
inclusão, apresenta considerações importantes a respeito da necessidade de
identificar a deficiência, pois, a escola é arbitrária na aceitação da diversidade
cultuando a homogeneidade, no entanto, essa é a marca de um processo
contraditório e de negação da individualidade dos alunos, especialmente sendo eles
portadores de necessidades especiais.
Gorla e Araújo (2007), explicam que atualmente a educação física
adaptada reconhece a necessidade de sistematizar os processos de avaliação para
definir os programas de intervenção, tendo em vista que a disciplina necessita atuar
nas seguintes áreas: ensino e aprendizagem de atividades físicas, fatores de
influência destas atividades, efeitos das mesmas e rendimento das atividades
motoras e desempenho.

2.3. COORDENAÇÃO MOTORA E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Durante o desenvolvimento da criança o sistema motor é influenciado por
vários mecanismos: o visual, o tátil e o áudio-motor. As posturas corporais são
modificadas para acomodar as complexas aquisições sensório motoras. Para uma
criança dentro do padrão de normalidade essas diferenciações e elaborações
motoras seguem um padrão temporal precedido da maturação das conexões
neurais. Os órgãos dos sentidos estão totalmente formados no nascimento,
entretanto os estímulos visuais, auditivos, táteis e olfativos, ainda não podem ser
interpretados pelo recém-nascido, pois não há uma evidência de experiência prévia
que possa influenciar a resposta (ADAMS; VICTOR; ROPPER, 1997).
A coordenação motora, sob um ponto de vista pedagógico e clínico, é a
interação harmoniosa e econômica do sistema musculoesquelético, nervoso e
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sensorial para produzir ações cinéticas precisas e equilibradas (KIPHARD, 1976
apud GORLA, 2001). Quanto maior o nível de complexidade de uma tarefa motora,
maior o nível de coordenação necessário para um desempenho eficiente
(GALLAHUE; OZMUN, 2005). A falta de coordenação motora, que envolva os
movimentos básicos, pode implicar negativamente no desempenho das atividades
da vida diária das crianças, influenciando, por exemplo, em ações importantes da
vida escolar, como escrever, manipular construir, desenhar, e atividades que
envolvam ações motoras como correr, saltar, chutar, arremessar, equilibrar, e se
locomover (WEINECK, 1986).
A coordenação motora é um dos aspectos do comportamento motor,
podendo ser analisada sob três pontos de vista. O primeiro é a biomecânica, que diz
respeito às ordenações dos impulsos de força em uma ação motora e a ordenação
de acontecimentos em relação a dois ou mais eixos perpendiculares; o segundo é o
fisiológico que está relacionado às leis que regulam os processos de contração
muscular; o terceiro é o pedagógico, referente a ligação ordenada das fases de um
movimento ou ações parciais e a aprendizagem de novas habilidades (MARTINECK;
ZAICHKOWSKI; CHEFFERS, 1997, apud LOPES et al., 2003).
Barbanti (2001, p. 51), define a coordenação motora como a “capacidade
de assegurar uma adequada combinação de movimentos que se desenvolvem ao
mesmo tempo ou em sucessão. Ela permite ligar habilidades motoras como corrida e
salto, impulso e lançamento, com os movimentos de membros superiores e
inferiores”.
Para Gallahue, Ozmun, e Goodway (2013, p. 285), coordenação é a
“habilidade de integrar sistemas motores separados, com variadas modalidades
sensoriais, a padrões eficientes de movimento”. Desta forma, quanto mais complexa
a tarefa do movimento, maior nível de coordenação será exigido para se ter um
desempenho eficiente.
As ações do cérebro são interligadas, recebendo, coordenando e
processando todos os estímulos do ambiente em que o sujeito está inserido através
do sistema nervoso. Assim, qualquer alteração no seu funcionamento reflete na
corporeidade dos indivíduos e influencia de forma negativa na concretização da
aprendizagem. A coordenação motora (CM) é a capacidade do cérebro de adequar
e equilibrar os movimentos corporais, relacionado especificamente aos músculos e
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articulações. Ao se avaliar uma criança, após a análise de sua CM, se constatado
algum tipo de déficit, pode-se recorrer a práticas que estimule sua melhoria, como é
o caso das atividades físicas que fazem com que a criança estimule o cérebro para
que este equilibre seus movimentos. A CM é de particular importância no início da
infância para que possa desenvolver, ainda que de forma imatura, o controle de
suas habilidades motoras fundamentais. Após esta fase, os fatores de produção de
força irão tornar-se mais importantes a fim de que a criança possa obter um melhor
controle dos movimentos fundamentais, iniciando a fase motora especializada
(GALLAHUE, OZMUN, GOODWAY, 2013).
Já

as

habilidades

motoras,

são

influenciadas

pelos

aspectos

maturacionais, pela prática da atividade, pela motivação e pela instrução
(GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013). Gorla e Araújo (2007) reforçam a ideia
da necessidade de um ambiente rico em estímulos e que favoreçam a aquisição de
experiências diversificadas pelas crianças, pois será por meio delas que se dará o
desenvolvimento da coordenação motora, permitindo que ela amplie seu acervo
motor.
Pimentel e Oliveira (1997), apontam que as capacidades coordenativas
são determinadas por processos de condução do sistema nervoso e dependem da
maturação biológica. Ficando seu desenvolvimento dependente da variabilidade,
adequabilidade e do número de repetições das atividades motoras realizadas.
O desempenho motor pode ser entendido como um comportamento
observável do indivíduo em relação à execução de alguma atividade motora, onde
cada ação motora é embasada por uma ou mais capacidades, sendo uma delas a
CM.
Bons níveis de desempenho coordenativo são necessários para a
aquisição de habilidades motoras, cujos níveis de proficiência influirão no processo
de desenvolvimento motor. A análise do nível de desempenho motor coordenado é
uma forma direta da avaliação de possíveis atrasos na formação da CM.
A deficiência intelectual afeta a integração sensorial, acumulando déficit
de reflexos primitivos aparecendo com alteração do tônus muscular ou sub
adaptação postural, ocasionando distúrbios em seu equilíbrio dinâmico e exploração
do espaço (CASTRO, 2005).
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A coordenação motora de crianças com D.I. possui limitações, tais como
memorização fraca, lateralidade e equilíbrio comprometido, baixa atenção, sendo
alguns mais comprometidos que outros, desta forma, as atividades diárias se tornam
comprometidas, uma vez que a coordenação motora é fundamental para realizar
atividades como saltar, pular, correr, equilibrar-se, realizar tarefas fáceis do dia a dia.
Na infância é muito importante apresentar novos estímulos e novas brincadeiras
para as crianças, pois é nesta fase que a criança começa a obter o controle de suas
habilidades motoras (FLETCHER et al., 2009; CASTRO et al., 2010; AAIDD, 2011;
MALLOY-DINYZ et al., 2010).
A

maioria

das

crianças

com

DI

evidenciam

atrasos

no

seu

desenvolvimento motor, sendo estes fatores mais relacionados aos aspectos
cognitivos de atenção e compreensão do que a déficits psicológicos ou motores
(WINNICK, 2004).
De acordo com Gorla et al. (2000) existem diferentes métodos para
identificar o desempenho motor de crianças, incluindo o seu desempenho
coordenativo. Os mais destacados, que avaliam crianças em idades pré-escolar e
escolar, segundo os mesmos autores são: o Moviment Assessment Battery for
Children (M-ABC), o Teste de Proficiência Motora Bruininks-Oseretsky, o
Developmental Test of Visual-Motor Integration (VMI) e o Teste de Coordenação
Corporal para Crianças (KTK). Este último tem sido usado em estudos nacionais e
internacionais, devido a sua simplicidade e o seu baixo custo operacional.
O KTK foi desenvolvido com o propósito de diagnosticar mais sutilmente
as deficiências motoras em crianças com lesões cerebrais e/ou desvios
comportamentais (GORLA; ARAÚJO; RODRIGUES, 2009). De acordo com Gorla et
al. (2000) o teste foi desenvolvido inicialmente para a determinação da situação de
desenvolvimento do domínio corporal de crianças portadoras de deficiências. O teste
KTK foi amplamente utilizado nos estudos de Gorla (2001), Gorla (2004), Gorla e
Araújo (2007) e Gorla, Araújo e Rodrigues (2009).
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3. METODOLOGIA

3.1. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO
O estudo se caracterizou como descritivo, de caráter exploratório,
utilizando uma abordagem transversal (THOMAS, NELSON; SILVERMAN, 2012),
tendo como objetivo investigar o nível de coordenação motora associada ao
desenvolvimento e crescimento somático de escolares na faixa etária de 11 a 14
anos, de ambos os sexos, e que apresentam deficiência intelectual de acordo com
os registros em laudos do prontuário escolar, na cidade de Toledo – PR.
A pesquisa descritiva, segundo Castro (2003), tem por objetivo a
descrição das características de determinada população ou fenômeno, e o
estabelecimento de relações entre suas variáveis. O caráter exploratório aponta que
o objeto do estudo é pouco conhecido ou pouco explorado. Assim, as pesquisas
exploratórias visam a formulação e/ou sistematização desse objeto de estudo. A
abordagem transversal fica caracterizada uma vez que as variáveis contempladas
na investigação foram avaliadas uma única vez, de acordo com os objetivos
propostos, ou seja, o pesquisador coleta os dados do experimento num único
instante no tempo, obtendo um recorte momentâneo do fenômeno investigado.

3.2. POPULAÇÃO E AMOSTRA
A amostra foi composta por 24 sujeitos, regularmente matriculados na
rede pública estadual de ensino da cidade de Toledo – PR, todos com diagnóstico
de deficiência intelectual constando em laudos da Secretaria de Educação do
Estado do Paraná, com idade variando entre 11 e 14 anos (tabela 1). Sendo 8
sujeitos (33,4%) na faixa etária de 14 anos, 10 sujeitos (41,6%) na faixa etária de 13
anos, 5 sujeitos (20,83%) na faixa etária de 12 anos e 1 sujeito (4,1%) na faixa etária
de 11 anos. Considerando os gêneros, a amostra foi composta por 62,5% (n = 15)
de sujeitos do sexo masculino e 37,5% (n = 9) de sujeitos do sexo feminino. A
maioria dos sujeitos (91,67%) participam das aulas curriculares da disciplina
Educação Física na escola, somente 2 sujeitos do sexo feminino (8,33%)
informaram não participar das aulas.
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Tabela 1– Distribuição dos sujeitos da amostra por faixa etária e sexo.
(n = 24)
Idade
(anos)
Masc.
Fem.
11
1
-12
2
3
13
7
3
14
5
3
Total
15
9

Para o desenvolvimento do estudo o procedimento de seleção da amostra
obedeceu a uma sequência de etapas com o objetivo de obter um número
representativo de alunos. Assim, a amostra de alunos que efetivamente participou
da pesquisa foi composta de sujeitos com Deficiência Intelectual, matriculados no
ensino regular do município de Toledo - PR, e que atenderam às características
estabelecidas para o estudo.
A seleção da amostra se deu de forma não probabilística intencional, pelo
interesse do pesquisador em verificar o comportamento das variáveis selecionadas
para o estudo de determinadas pessoas da população (RICHARDSON, 1989;
LAKATOS; MARCONI, 1991). Castro (2003), reitera que na amostra intencional as
unidades que compõem a amostra da pesquisa são escolhidas intencionalmente
pelo pesquisador, na pretensão de que representem o universo pesquisado.
No processo de seleção dos sujeitos da pesquisa, além de observar a
faixa etária e o vínculo escolar, houve a preocupação com a condição da DI dos
sujeitos, cujo diagnóstico foi verificado junto aos laudos de avaliação que constam
das pastas de documentos dos alunos. A avaliação e a elaboração desses laudos
são realizadas por diferentes profissionais, como psicopedagogos, psicólogos e
neurologistas, que atestaram as condições dos alunos, nestes casos, como
apresentando DI.
Quanto a exclusão de sujeitos do estudo, os critérios adotados foram: (1)
a opção em não participar do estudo; (2) a não autorização da realização do estudo
pelos pais ou responsáveis; (3) apresentar algum problema físico que impedisse
temporariamente ou definitivamente de se submeter a realização do teste, (4) não
ter laudo de avaliação que indicasse a condição de deficiente intelectual, e (5)
apresentar outra (s) deficiência (s) ou síndrome (s) concomitante (s) à deficiência
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intelectual. Neste estudo não foi levado em consideração as classificações de níveis
de QI para determinação dos graus, leve e moderado.
Visando uma maior precisão quanto aos grupos etários, a idade
cronológica dos sujeitos foi determinada de forma milesimal, conforme critérios
estabelecidos por (GUEDES; GUEDES, 2006; GORLA; CAMPANA; OLIVEIRA,
2009), tendo como referência a data de coleta dos dados e a data de nascimento
dos sujeitos. Para a formação dos grupos etários, os sujeitos que tiverem a fração
milesimal da idade entre 0,000 e 0,499 terá idade cronológica igual, p.ex.: para a
idade milesimal igual a 13,387, será considerada a idade de 13 anos. Caso o sujeito
tenha idade milesimal entre 0,500 e 0,999 terá idade cronológica com 1 ano a mais,
p.ex.: idade milesimal de 13,786, terá idade de 14 anos. Assim, o grupo etário de 13
anos será formado tomando-se essa idade como posição intermediária e agrupandose as informações desde 12,500 até 13,499 anos de idade e assim sucessivamente.

3.3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Para o desenvolvimento do estudo os sujeitos da amostra foram
submetidos a três tipos de avaliações: antropométrica, maturacional, e da
capacidade de coordenação motora. Antes da realização de cada avaliação, os
sujeitos receberam instruções sobre o modo de realização das respectivas tarefas.

3.3.1. Avaliação antropométrica
3.3.1.1 Estatura
A medida da estatura (EST) (medida correspondente a distância entre a
região plantar e o vértex) foi realizada utilizando-se um estadiômetro portátil com
cursor, com escala de precisão de 0,1 cm. Foi adotado o seguinte protocolo para a
coleta dos dados: o sujeito a ser avaliado deveria estar descalço e usando roupas
leves para que se pudesse ver sua posição corporal, em posição ortostática, com
sua cabeça, costas, quadril e calcanhar encostados na superfície vertical do
equipamento, e a cabeça posicionada no Plano de Frankfurt. O cursor (toesa) foi
posicionado em um ângulo de 90o em relação à escala, tocando o ponto mais alto da
cabeça no final de uma inspiração (ALVAREZ; PAVAN, 1999).
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3.3.1.2. Massa corporal
A medida da massa corporal (MC) foi realizada uma única vez, utilizandose uma balança digital marca Plenna, com divisão de 100 g. Foi adotado o seguinte
protocolo para a coleta dos dados: o sujeito deve se posicionar em posição
ortostática, de frente para o avaliador, descalço e vestindo a menor quantidade de
roupa possível, deve subir na balança posicionando um pé de cada vez e posicionarse no centro da mesma (ALVAREZ; PAVAN, 1999).

3.3.1.3. Circunferência da cintura
A circunferência da cintura (CC) foi mensurada com o seguinte protocolo:
o sujeito deve se manter em posição ortostática, com o avaliador de frente para o
avaliado, posicionando uma fita antropométrica flexível com escala de 0,1 cm em
torno do sujeito, de trás para frente, no ponto médio entre o último arco costal e a
crista ilíaca (LOPES; MARTINS, 1999). Valores críticos da circunferência da cintura
são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Valores críticos da circunferência da cintura (CC) para
classificar a obesidade abdominal (em cm.).
Idade (anos)

Masculino

Feminino

11
12
13
14
15
16
17

≥72,4
≥74,7
≥76,9
≥79
≥81,1
≥83,1
≥84,9

≥71,8
≥73,8
≥75,6
≥77
≥78,3
≥79,1
≥79,8

Taylor, et al. (2000)

3.3.1.4. Índice de massa corporal
O índice de massa corporal (IMC) da amostra foi calculado pelo quociente
peso corporal ÷ estatura2, sendo o peso corporal expresso em quilogramas (kg) e a
estatura em metros (m). Para a determinação dos valores de corte foram utilizadas
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as tabelas de IMC por Idade (WHO, 2007), adotadas pelo Ministério da Saúde, pois
correspondem a referência adequada para a avaliação nutricional das crianças e
adolescentes do nascimento aos 19 anos de idade no Brasil (DAB, 2016).

3.3.2. Avaliação maturacional
O desenvolvimento ósseo da mão e do pulso permite, por exame
radiológico, determinar a maturação esquelética do indivíduo jovem. Para a
obtenção da radiografia da mão e pulso foram seguidos os procedimentos sugeridos
por Roche, Lohman e Martorell (1988): o sujeito deve colocar a mão esquerda em
pronação, assente na plataforma radiológica a uma distância de 91,4 cm do tubo
radiológico, os dedos deverão estar afastados e em extensão, com o terceiro dedo
(dedo médio) alinhado com o rádio e o cúbito. Antebraço, região palmar da mão e
dedos devem estar em contato com o cassete que contêm o filme. O feixe
radiológico deve projetar-se na epífise do terceiro metacarpo. Recorrendo-se a uma
única incidência. A maturação esquelética foi avaliada determinando-se a idade
óssea a partir do estudo comparativo com o Atlas de Greulich-Pyle.
Para a determinação da classificação maturacional, os sujeitos foram
agrupados em categorias denominadas como maturação precoce, normal e tardia,
com base na diferença entre a idade óssea (IO) e a idade cronológica (IC). Desta
forma, um sujeito cuja idade óssea estivesse dentro do intervalo [-1; 1] da sua idade
cronológica foi classificado como maturação normal. Um sujeito cuja idade óssea
estivesse avançada relativamente à sua idade cronológica em mais de 1 ano, foi
classificado como maturação precoce. E um sujeito cuja idade óssea estivesse
atrasada relativamente à idade cronológica em mais de um ano, foi classificado
como maturação tardia (MALINA; BOUCHARD; BAR-OR, 2009).

3.3.3. Avaliação da capacidade de coordenação motora
O estudo da Coordenação Motora foi analisado através do uso da bateria
de Teste de Coordenação Corporal KTK (Körperkoordinationstest für Kinder)
desenvolvido por Kiphard e Schilling (1974), que é composto por quatro provas,
visando a caracterização de facetas da coordenação corporal total e o domínio
corporal.
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O teste KTK constitui-se em uma bateria de sub-testes homogênea,
utilizando as mesmas tarefas de coordenação para várias idades. Desta forma, os
conteúdos das tarefas devem apresentar um aumento gradual da dificuldade em sua
realização à medida que os indivíduos de maior idade realizam o teste. Para
conseguirmos essa diferenciação por idade pode-se utilizar dos seguintes critérios:
(1) aumento da altura ou distância; (2) aumento da velocidade e (3) maior precisão
na execução, medidas em função do maior número de acertos num determinado
número de tentativas (KIPHARD, 1976).
Gorla, Araújo e Rodrigues (2009), referem que, com a finalidade de se
conseguir uma melhor diferenciação de resultados nos limites de idade inferior e
superior, as tarefas do KTK foram testadas segundo várias exigências e com várias
configurações de material até se encontrar a melhor solução para o teste. Também
as instruções para a realização do teste foram revisadas e para cada tarefa a ser
executada o avaliado tem a oportunidade de realizar uma exercitação prévia para
que se adapte ao equipamento. A confiabilidade da bateria de testes (r=0.90) foi
estabelecida através do método de correlação teste-reteste com 1228 crianças em
idade escolar (KIPHARD; SCHILLING, 1974).
Após aplicados os testes motores, os resultados de cada teste foram
somados e transformados por meio de tabelas normativas (anexo 1), considerando a
idade e o sexo, para determinar os escore do quociente motor (QM) da tarefa, tal
como proposto por Gorla, Araújo e Rodrigues (2009).

3.3.3.1. Tarefa 1 – Teste da Trave de Equilíbrio (TE)
O objetivo do teste é verificar a estabilidade do equilíbrio em marcha para
trás sobre a trave. Para sua realização foram utilizadas três traves de 3 m de
comprimento e 3 cm de altura, com larguras de 6 cm, 4,5 cm e 3 cm, tendo à frente
de cada trave, como ponto de partida, uma plataforma medindo 25 cm x 25 cm. As
três traves foram colocadas em paralelo. A tarefa consistiu em que o participante,
posicionado na plataforma, andasse de costas por toda a trave, buscando chegar ao
seu final sem tocar o solo. Caso ele caísse ou tocasse o chão deveria voltar ao início
da trave e executar o teste novamente. Para cada trave o participante pode realizar
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uma tentativa de ensaio, no teste propriamente dito ele tem 3 tentativas para cada
trave.
Após a demonstração pelo avaliador foi dada a seguinte instrução: “neste
teste você deverá andar de costas e se equilibrar sobre a trave. Você pode ensaiar
uma vez em cada uma das traves. Depois de realizar o ensaio você deve se
posicionar na trave e andar de costas com muito cuidado, procurando não cair. Eu
vou contar quantos passos você consegue realizar. Quando você tocar com um pé
no chão ou cair, você deverá voltar ao início da trave e começar a próxima tentativa.
O Objetivo é conseguir dar o maior número de passos na trave sem cair”.
O avaliador contou em voz alta o número de vezes que o participante
colocou o pé na trave andando de costas (o apoio do primeiro pé na trave não é
contado), somente quando o segundo pé for colocado sobre a trave é que o
avaliador conta o primeiro ponto. Foi avaliado o número de contatos que o
participante conseguiu dar até que um pé encostasse o chão, ou tenha alcançado o
final da trave. Cada passo vale um ponto, e o número máximo de pontos obtidos
será de 8 pontos. Caso o participante consiga dar mais de 8 passos ou o percurso
seja realizado com menos de 8 passos, deverá ser atribuído os 8 pontos. O
resultado de cada tentativa deverá ser anotado na Ficha de Coleta de Dados do
Teste KTK (anexo 2), e ao final da tarefa será realizada a soma dos apoios no
deslocamento de costas nas 9 tentativas para a determinação do Quociente Motor
(QM) da tarefa.

3.3.3.2. Tarefa 2 – Teste de Salto Monopedal (SM)
O objetivo do teste é verificar a coordenação dos membros inferiores; sua
energia dinâmica e força. Foram usados 12 blocos de espuma, cada um medindo 50
cm x 20 cm x 5 cm. A tarefa consistiu no participante saltar, impulsionando em uma
das pernas, sobre um ou mais blocos de espuma, colocados uns sobre os outros. O
avaliador demonstrou a tarefa, saltando com uma das pernas por cima de um bloco
de espuma colocado no solo transversalmente à direção do salto, com uma distância
de aproximadamente 1,50 m. em relação ao ponto de partida. A partir do início da
tarefa e depois de saltar sobre o obstáculo, o participante deve saltitar mais 2 vezes
com a mesma perna para que o salto seja considerado válido. Em seguida, deve
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realizar a mesma atividade com a outra perna. Cada altura deve ser superada uma
única vez com cada perna. Sendo realizado 2 ensaios com cada perna, utilizando 1
bloco de espuma. Se o indivíduo não conseguiu passar a altura saltando em uma
perna, inicia a avaliação com nível zero.
A altura inicial a ser contada como passagem válida, baseia-se no
resultado do exercício-ensaio e na idade do indivíduo. As alturas recomendadas
para o início do teste, considerando a idade em anos dos participantes, segundo
Gorla; Araújo; Rodrigues (2009) são: de 5 a 6 anos (nenhum bloco de espuma); de 6
a 7 anos (1 bloco de espuma com 5 cm); de 7 a 8 anos (3 blocos de espuma,
totalizando 15 cm); de 9 a 10 anos (5 blocos de espuma, totalizando 25 cm); de 11 a
14 anos (7 blocos de espuma, totalizando 35 cm). O número máximo de blocos de
espuma será 12.
Após a demonstração e o ensaio do participante, é dada a seguinte
instrução: “você deve começar saltando com uma perna. Salte o primeiro obstáculo
(bloco de espuma) e execute pelo menos mais dois saltos sobre a mesma perna.
Durante o percurso você não pode apoiar o outro pé no chão. Você tem três
tentativas com cada perna. Após você saltar o primeiro bloco de espuma, será
colocado o segundo bloco de espuma...”. Foi considerado como erro o toque no
chão com a perna livre, ou a não execução dos dois saltos com a mesma perna,
após a ultrapassagem do obstáculo.
Na avaliação do teste, para cada altura as passagens foram avaliadas da
seguinte forma: quando o participante conseguiu realizar o salto com sucesso na
primeira tentativa foi atribuido 3 pontos; quando ele conseguiu na segunda tentativa
atribuiu-se 2 pontos; e quando ele conseguiu na terceira tentativa atribuiu-se 1
ponto. No caso de três tentativas erradas, em uma determinada altura, o participante
só pode ir para a próxima altura quando a soma dos pontos das duas tentativas
(alturas) anteriores foi de 5 pontos, caso contrário interrompe-se a tarefa, isto é
válido para as duas pernas. A pontuação foi anotada na ficha de avaliação nas
respectivas alturas, considerando que, caso o participante inicie sua tarefa com a
altura de 20 cm (4 blocos de espuma) na ficha para as alturas anteriores deve ser
anotado o valor 3 pontos. Para as demais alturas não realizadas atribuiu-se o valor
zero. Ao final da tarefa foi feita a soma dos saltos com a perna direita e esquerda e
verificado na tabela própria o Quociente Motor (QM) da tarefa.

41

3.3.3.3. Tarefa 3 – Teste de Saltos Laterais (SL)
O objetivo deste teste é verificar a velocidade em saltos alternados. Para
isto, foi utilizado uma plataforma de madeira de 60 cm x 100 cm x 0,8 cm, com um
sarrafo dividindo a plataforma em duas partes iguais, e um cronômetro. A tarefa foi
realizada com o participante se posicionando em um dos lados da plataforma e
saltando sobre o sarrafo de um lado a outro, com ambas as pernas ao mesmo
tempo, o mais rápido possível, durante 15 segundos. Antes do teste, permitiu-se 5
saltos de ensaio. O teste foi composto de duas tentativas de 15 segundos.
Após a demonstração e o ensaio do participante, foi dada a seguinte
instrução: “você deve se posicionar com as pernas juntas, ao lado da madeira do
meio da plataforma. Quando eu der o sinal, você deve começar a pular de um lado
ao outro, com os dois pés juntos o mais rápido possível, de lado, por cima da
madeira, até que eu fale - Pare. Se você saltar e tocar ou cair sobre a madeira, ou
fora do espaço, continue saltando, não pare. Só pare quando eu avisar”.
Para a avalição foi contado o número de saltos realizados durante 15
segundos, cada salto vale um ponto (saltando para um lado conta 1 ponto, voltando
a posição inicial conta mais 1 ponto), foi somado o valor das duas tentativas e
verificado na tabela própria o Quociente Motor (QM) da tarefa.

3.3.3.4. Tarefa 4 – Teste de Transferência Lateral (TL)
O objetivo do teste é verificar a lateralidade e a estruturação espaçotemporal. Foi utilizado duas plataformas de madeira com 25 cm x 25 cm x 1,5 cm. A
tarefa consistiu no participante deslocar-se lateralmente o maior número de vezes,
se posicionando sempre sobre uma plataforma, utilizando a troca de plataformas,
durante 20 segundos. O participante deve realizar um trajeto retilíneo, não sendo
permitido que se coloque os pés no chão. O teste é realizado duas vezes, devendo
haver uma pausa de no mínimo 10 segundos entre as duas tentativas. Deve-se
permitir um “ensaio” inicial com 3 trocas de posição.
Após a demonstração, foi dada a seguinte instrução: “você deve ficar em
pé em cima de uma plataforma, e com as duas mãos pegar a outra plataforma, de
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um lado do corpo passando-a para o outro lado, e colocando-a no chão. Depois
você deve subir na plataforma que você trocou de lugar, pegar a que ficou livre e
coloca-la do outro lado, reiniciando novamente o movimento. Procure colocar e
passar as plataformas a maior quantidade de vezes que for possível em 20
segundos, só parando quando eu falar - Pare”.
Para a avaliação da tarefa foi atribuído um ponto quando o participante
pegou a plataforma de um lado e colocou do outro lado do corpo e mais um ponto
quando ele passou para a plataforma livre, e assim sucessivamente, num tempo de
20 segundos. Foram somados os pontos de duas tentativas válidas. Ao final da
tarefa faz-se a soma das duas tentativas e verifica-se na tabela própria o Quociente
Motor (QM) da tarefa.

3.4. Coleta das informações
O projeto deste estudo foi encaminhado para o Comitê de Ética em
Pesquisas com Seres Humanos da Universidade Paranaense e obteve parecer
favorável, sem restrições, sob o CAAE 32882913.5.0000.0109.
Após a aprovação do projeto foi encaminhado ofício solicitando
autorização junto ao Núcleo Regional de Ensino (NRE), da Secretaria de Estado da
Educação do Estado do Paraná (SEED), para permitir que o estudo fosse
desenvolvido nas escolas estaduais do Município de Toledo - PR. Após a obtenção
da autorização, foi realizado um levantamento da população de alunos com
deficiência intelectual devidamente matriculados no ensino regular das escolas.
Considerando o levantamento, as escolas que tinham alunos que se enquadravam
no perfil do estudo foram visitadas com a finalidade de obter informações sobre eles,
a fim de se contatar com os pais e/ou responsáveis. Foi realizado um contato prévio
agendando uma reunião entre o avaliador e os responsáveis pelos alunos, essas
reuniões aconteceram nas escolas e/ou nas suas residências.
Todas as informações sobre o estudo foram fornecidas pelo pesquisador
aos pais e/ou responsáveis, sendo explicado detalhadamente os objetivos e os
procedimentos técnicos da pesquisa. Quando houve concordância para que os
escolares participassem do estudo, foi solicitada a assinatura do “Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido” (TCLE) (anexo 3) pelos pais e/ou responsáveis.
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O termo foi assinado em duas vias conforme a norma exigida pela Comissão de
Ética em Pesquisa.
Para atender aos objetivos do estudo, a coleta de dados foi realizada por
meio de uma abordagem transversal. Anteriormente ao início da coleta de dados os
avaliadores responsáveis pela tomada das medidas e administração dos testes
foram submetidos a um treinamento de modo a minimizar a influência de erros
interavaliadores. Para tanto, foi realizado um estudo piloto visando a aplicação dos
testes em dois alunos, com objetivo de experimentar o protocolo de avaliação, bem
como verificar as dificuldades que poderiam se apresentar em razão da utilização
dos equipamentos e dos procedimentos da coleta de dados.
Durante a coleta de dados, na aplicação do teste, os sujeitos foram
avaliados individualmente, na própria escola, durante o horário de contra turno. Os
sujeitos foram orientados a se apresentar com o mínimo de vestimentas possíveis
(camiseta, bermuda e tênis). Todos os procedimentos da pesquisa estavam de
acordo com as técnicas adequadas descritas na literatura e não implicaram em
qualquer risco ou prejuízo aos escolares participantes. Para a realização da
radiografia de mão e punho, utilizada para a determinação da idade óssea, foi
agendada junto a família um deslocamento feito com o aluno e uma pessoa da
família, maior de idade, até um Centro de Diagnóstico de Imagens devidamente
credenciado. Após a realização da radiografia, o aluno e seu familiar eram levados
de volta à sua residência.

3.5. Variáveis do estudo
Além das variáveis de controle, sexo e idade cronológica, o estudo
envolveu informações relacionadas a coordenação motora global (teste de equilíbrio
na trave, teste de salto monopedal, teste de salto lateral e teste de transferência
lateral), variáveis antropométricas (estatura, massa corporal e circunferência da
cintura), e o nível maturacional (idade óssea), de escolares com diagnóstico de
deficiência intelectual.
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3.6. Tratamento estatístico
Com a finalidade de atender aos objetivos propostos para o estudo, os
dados coletados foram estruturados e analisados estatisticamente através do
Programa Estatístico SPSS 22 (IBM SPSS Statistic). Previamente a análise dos
dados, a normalidade das variáveis foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. Foi
verificado que as variáveis seguiram uma tendência de normalidade na distribuição
dos dados. Para determinação dos valores de média e desvio padrão foram
empregados os procedimentos da estatística descritiva. Para verificar as
associações entre as variáveis métricas foi utilizado o coeficiente de correlação de
Pearson, p ≤ 0,05 e p ≤ 0,01 foram considerados estatisticamente significativos.
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

A análise dos resultados dos testes realizados, resultantes do tratamento
estatístico previsto na metodologia, forneceu dados que permitiram inferir
explicações que atendessem aos objetivos propostos no estudo. Os testes foram
aplicados individualmente e os resultados apresentados em tabelas, na forma de
estatística descritiva para as variáveis antropométricas, idade cronológica, idade
óssea estimada, estágio maturacional e coordenação motora. E na forma de
correlações para o desempenho das tarefas de coordenação motora, de alunos com
deficiência intelectual pertencentes à rede pública estadual de ensino do município
de Toledo – PR.
Tabela 3 – Idade cronológica, idade óssea, variáveis antropométricas, resultados do teste KTK e prática
de aula de Educação Física escolar dos sujeitos com DI (n = 24).
Sujeito Sexo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F

IC
IO
EM
(anos) (anos)

EST
(m)

MC CC
IMC
(Kg) (cm) (Kg/M2)

14,797
14,616
14,422
14,616
14,052
13,772
13,586
13,537
13,463
13,186
13,134
13,090
12,981
12,671
11,795
14,668
14,411
14,126
13,611
13,638
13,373
12,847
12,589
12,625

1,65
1,54
1,57
1,54
1,65
1,64
1,70
1,47
1,62
1,63
1,51
1,47
1,63
1,49
1,44
1,48
1,64
1,52
1,56
1,63
1,62
1,46
1,57
1,58

38,7
50,5
73,2
50,5
50,1
47,4
52,6
35,8
56,2
47
68,3
41,7
46,6
51,4
41,2
71,4
57,6
49,8
61,5
50,9
46,1
47
69,3
51,3

14
15
14
13
14
13,493
13,493
13,493
16
13
12,493
13,493
14
13
11,493
14
14,493
12
13,493
13
13
14
15
13

A
A
A
T
A
A
A
A
P
A
A
A
P
A
A
A
A
T
A
A
A
P
P
A

61
71
91*
71
67
64
66
59
73
66
95*
64
71
86*
66
88*
67
77*
75
67
60
66
89*
66

14,21
21,29
29,70
21,29
18,40
17,62
18,20
16,57
21,41
17,69
29,80
19,30
17,54
23,15
19,87
32,83
21,42
21,41
25,11
19,16
17,57
22,05
28,11
20,55

IMC
Magreza
Normal
Obesidade
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Sobrepeso
Normal
Obesidade
Normal
Normal
Sobrepeso
Sobrepeso
Obesidade
Normal
Normal
Sobrepeso
Normal
Normal
Sobrepeso
Obesidade
Normal

TE SM

SL TL

33
26
15
26
59
35
37
59
39
46
31
36
37
39
48
53
56
25
27
46
50
39
15
35

40
35
34
35
56
32
44
53
40
35
49
18
53
35
29
50
37
16
46
28
53
24
20
66

65
53
39
53
66
62
59
65
72
72
47
66
74
30
41
49
52
9
43
44
57
27
18
76

44
54
36
54
40
46
45
40
39
38
35
32
56
31
31
34
30
26
29
39
44
22
20
43

KTK

EF

Insufic
Insufic
Insufic
Insufic

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
S
N
S

Perturb
Insufic
Insufic
Perturb
Perturb
Perturb
Insufic
Insufic
Insufic
Insufic
Insufic
Insufic
Insufic
Insufic
Insufic
Insufic
Insufic
Insufic
Insufic
Norm

IC - Idade cronológica; IO - idade óssea; EM – estágio maturacional (A – adequada, P – precoce, T - tardia); EST - estatura;
MC - massa corporal; CC - circunferência da cintura; CC* - ≥ obesidade abdominal; IMC - índice de massa corporal; TE –
teste da trave de equilíbrio; SM – teste de salto monopedal; SL – teste de salto lateral; TL – teste de transferência lateral;
KTK: classificação do Teste KTK; EF – prática de Educação Física escolar (S - sim, N - não)
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A tabela 3 apresenta os dados da idade cronológica e idade óssea
estimada, estágio maturacional, das variáveis antropométricas (estatura, massa
corporal, circunferência da cintura e índice de massa corporal, segundo a
classificação de WHO, 2007), dos quocientes motores das tarefas de coordenação
motora do teste KTK (teste da trave de equilíbrio, teste de salto monopedal, teste de
salto lateral, teste de transferência lateral) e sua classificação, e a participação nas
aulas curriculares da disciplina Educação Física, dos sujeitos da amostra. O fato dos
alunos frequentarem as aulas de Educação Física, em sua maioria, motivou a
utilização da tabela de escolares como referência para a classificação da
coordenação motora dos sujeitos no Teste KTK.
A tabela 4 apresenta os resultados da estatística descritiva (média, desvio
padrão, valor mínimo e máximo e resultado de t) da idade cronológica, idade óssea e
das variáveis antropométricas (estatura, massa corporal, circunferência da cintura e
IMC) dos sujeitos com deficiência intelectual, divididos em grupos pelo gênero.
Observa-se que o resultado do teste t comparando a idade cronológica e idade
óssea de ambos os grupos não apresentou diferença estatisticamente significativa
entre as médias. No entanto, testando a correlação entre os dois tipos de idade,
obteve-se uma correlação moderada entre as idades cronológica e óssea para o
grupo masculino (r = 0,531*, p ≤ 0,05). Para o grupo feminino não houve uma
correlação significativa (r = -0,131). Para as variáveis antropométricas não existe
diferença estatisticamente significativa para as médias dos sujeitos entre os grupos
masculino e feminino.

Tabela 4 – Médias, desvios padrão (dp), valores mínimos e máximos, resultado de t para a idade
cronológica, idade óssea e variáveis antropométricas em sujeitos com DI, por sexo.
Variável
IC (anos)
IO (anos)
EST (m)
MC (Kg)
CC (cm)
IMC (kg/m2)

Masculino (n = 15)
𝑥̃ (±dp)
Min.
13,58 (±0,83)
11,80
13,60 (±1,04)
11,49
1,57 (±0,08)
1,44
50,08 (±10,08)
35,80
72 (±11)
59
20,40 (±4,40)
14,21

Máx.
14,80
16,00
1,70
73,20
96
29,80

Feminino (n = 9)
𝑥̃ (±dp)
Min.
13,54 (±0,76) 12,59
13,55 (±0,92) 12,00
1,56 (±0,06)
1,46
56,16 (±9,54) 46,10
73 (±10)
60
23,13 (±4,79) 17,57

t
Máx.
14,67
15,00
1,64
71,90
89
32,83

0,112
0,109
0,209
-1,457
-0,261
-1,425

p
0,912
0,919
0,836
0,159
0,797
0,168

IC – idade cronológica; IO – idade óssea; EST - estatura; MC - massa corporal; CC - circunferência da cintura;
IMC - índice de massa corporal. *p ≤ 0,05.
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A tabela 5 apresenta a estatística descritiva (média, desvio padrão, valor
mínimo e máximo, resultado de t) relativa aos quocientes motores do Teste KTK dos
sujeitos, divididos por sexo. Para a classificação dos resultados do Teste KTK foi
utilizada a tabela de avaliação de escolares, Tabela A8 – Somatória de QM1 – QM4
(anexo 1), assim, os resultados apresentados estariam mais condizentes com o
desempenho esperado para estes sujeitos. Observa-se que os resultados
apresentados demonstram a existência de diferenças nas médias das tarefas salto
monopedal (SL) e da tarefa de transferência lateral (TL) entre os grupos masculino e
feminino, para um p ≤ 0,05. A média do grupo masculino (63,67 ±11,23) permite que
se classifique o grupo como apresentando insuficiência na coordenação, esta
classificação também é a mesma para o grupo feminino, cuja média (52,89 ±16,1)
não apresenta o escore mínimo de 56 para ser classificadas como apresentando
insuficiência na coordenação.

Tabela 5 – Médias, desvios padrão (dp), valores mínimos e máximos, resultado de t dos
quocientes motores (QM) do Teste KTK, em sujeitos com DI, por sexo.
QM
TE
SM
SL
TL
Total

Masculino (n = 15)
𝑥̃ (±dp)
Mín. Máx.
73,73 (±16,32)
81,47 (±18,50)
59,47 (±12,47)
73,20 (±16,39)
63,67 (±11,23)

44
49
35
55
40

102
110
86
105
84

Feminino (n = 9)
𝑥̃ (±dp)
Mín. Máx.
74,89 (±18,45)
56,89 (±25,17)
50,00 (±21,12)
57,78 (±16,12)
52,89 (±16,10)

47
20
23
41
40

98
114
90
82
86

t

p

-0,160
2,754
1,389
2,245
1,935

0,874
0,012*
0,179
0,035*
0,066

TE – teste da trave de equilíbrio; SM – teste de salto monopedal; SL – teste de salto lateral; TL –
teste de transferência lateral; KTK: classificação do teste KTK. *p ≤ 0,05.

A tabela 6 apresenta as médias, desvios padrão, valores mínimo e
máximo das variáveis antropométricas, idade cronológica, idade óssea e os
quocientes motores (QM) das tarefas do Teste KTK dos sujeitos do grupo masculino, em

relação a classificação maturacional. Observa-se que 80% dos sujeitos apresentam
uma classificação maturacional normal, 13,4% apresentam uma classificação
maturacional como precoce e 6,6% como tardia. Observa-se que os sujeitos com
idade maturacional classificada como normal, apresentam resultados superiores
para as tarefas motoras do Teste KTK, com exceção das tarefas SM e TL.
Considerando a média, apenas o grupo com idade maturacional normal apresentou
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uma classificação do Teste KTK como perturbação na coordenação, os demais
grupos apresentaram insuficiência na coordenação.

Tabela 6 – Médias, desvios padrão (dp), valores mínimos e máximos da idade cronológica, idade
óssea, variáveis antropométricas e os quocientes motores (QM) das tarefas do Teste KTK em
relação a classificação maturacional em sujeitos com DI, do sexo masculino.
Tardia
1
(6,6)
𝑥̃ (±dp)
14,62
13
1,54
50,50
72
21,3
56
66
54
105
61

n
(%)
IC (anos)
IO (anos)
EST (m)
MC (Kg)
CC (cm)
IMC (kg/m2)
QMTE
QMSM
QMSL
QMTL
QMTotal

Classificação Maturacional
Adequada
12
(80)
𝑥̃ (±dp)
Mín.
Máx.
13,56 (±0,86)
11,80
14,80
13,41 (±0,88)
11,49
15,00
1,56 (±0,09)
1,44
1,70
49,83 (±11,17)
35,80
73,20
72 (±12)
59
96
20,48 (±4,88)
14,21
29,80
75,08 (±17,55)
44
102
78,25 (±16,40)
49
107
60,42 (±13,80)
35
86
49,83 (±11,17)
55
105
72,25 (±14,88)
70
107

Precoce
2
(13,4)
𝑥̃ (±dp)
Mín.
13,22 (±1,41)
12,98
15,00 (±1,41)
14,00
1,63 (±0,007)
1,62
51,40 (±6,79)
46,10
72 (±02)
71
19,48 (±2,74)
17,54
74,50 (±0,71)
74
108,50 (±2,12)
107
56,50 (±4,95)
53
63,00 (±9,90)
56
68,00 (±4,24)
92

Máx.
13,46
16,00
1,63
71,90
74
21,41
75
110
60
70
97

IC – idade cronológica; IO – idade óssea; EST - estatura; MC - massa corporal; CC - circunferência da
cintura; IMC - índice de massa corporal; QMTE – quociente motor do teste da trave de equilíbrio; QMSM –
quociente motor do teste de salto monopedal; QMSL – quociente motor do teste de salto lateral; QMTL –
quociente motor do teste de transferência lateral; QMTotal – quociente motor total. *p ≤ 0,05.

A tabela 7 apresenta as médias, desvios padrão, valores mínimo e máximo
das variáveis antropométricas, idade cronológica, idade óssea e os quocientes motores
(QM) das tarefas do Teste KTK dos sujeitos do grupo feminino, em relação a
classificação

maturacional.

Para o

grupo

feminino,

66,7% apresentam uma

classificação maturacional dentro dos parâmetros de normalidade, 22,2% são
classificados como precoce e 11,1% como tardio. Observa-se que os sujeitos com
idade maturacional classificada como normal, apresentam resultados superiores para
as tarefas motoras do Teste KTK. Considerando a média, apenas o grupo com idade
maturacional normal apresentou uma classificação do Teste KTK como perturbação na
coordenação, os demais grupos apresentaram insuficiência na coordenação.
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Tabela 7 – Médias, desvios padrão (dp), valores mínimos e máximos da idade cronológica, idade
óssea, variáveis antropométricas e os quocientes motores (QM) das tarefas do Teste KTK em
relação a classificação maturacional em sujeitos com DI, do sexo feminino.

N
(%)
IC (anos)
IO (anos)
EST (m)
MC (Kg)
CC (cm)
IMC (kg/m2)
QMTE
QMSM
QMSL
QMTL
QMTotal

Tardia
1
(11,1)
𝑥̃ (±dp)
14,13
12
1,53
49,80
78
21,41
54
20
23
45
40

Classificação Maturacional
Adequada
6
(66,7)
𝑥̃ (±dp)
Mín.
Máx.
13,72 (±0,74)
12,62
14,67
13,50 (±0,63)
13,00
14,49
1,59 (±0,06)
1,48
1,64
56,55 (±9,27)
46,10
71,90
71 (±10)
60
88
22,77 (±5,54)
17,57
32,83
88,67 (±15,11)
58
98
67,17 (±23,35)
53
114
59,83 (±18,65)
36
90
65,17 (±14,74)
49
82
59,33 (±16,28)
72
109

Precoce
2
(22,2)
𝑥̃ (±dp)
Mín.
12,72 (±0,18)
12,58
14,50 (±0,71)
14,00
1,52 (±0,08)
1,46
58,15 (±15,77)
47,00
78 (±16)
66
25,08 (±3,03)
22,05
62,00 (±21,21)
47
44,50 (±6,36)
40
34,00 (±2,83)
32
42,00 (±1,41)
41
40,00 (±0,00)
57

Máx.
12,84
15,00
1,57
69,30
89
28,11
77
49
36
43
69

IC – idade cronológica; IO – idade óssea; EST - estatura; MC - massa corporal; CC - circunferência da
cintura; IMC - índice de massa corporal; QMTE – quociente motor do teste da trave de equilíbrio; QMSM –
quociente motor do teste de salto monopedal; QMSL – quociente motor do teste de salto lateral; QMTL –
quociente motor do teste de transferência lateral; QMTotal – quociente motor total. *p ≤ 0,05.

A tabela 8 apresenta a correlação linear de Pearson das variáveis
antropométricas (EST, MC, CC e IMC), idade cronológica e idade óssea com os
quocientes motores das tarefas de coordenação motora do Teste KTK (teste da
trave de equilíbrio, teste de salto monopedal, teste de salto lateral e teste de
transferência lateral) para os sujeitos com deficiência intelectual. Observa-se uma
correlação significativa entre a idade cronológica com o teste de transferência lateral
(p ≤ 0,01) para o grupo masculino. Observa-se também, várias correlações entre as
variáveis antropométricas relacionadas ao peso corporal (MC, CC e IMC) e os testes
de equilíbrio, teste de salto monopedal e o quociente motor total (p ≤ 0,05). Para o
grupo feminino não se observa correlações significativas.
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Tabela 8 – Correlação linear de Pearson (r) da idade cronológica, idade esquelética e
variáveis antropométricas, com as variáveis da coordenação motora em sujeitos com DI,
por sexo.
Sexo

Masc.
n = 15

Fem.
n=9

Variável
IC (anos)
IO (anos)
EST (m)
MC (Kg)
CC (m)
IMC (kg/m2)
IC (anos)

TE

SM

SL

TL

QMT

-0,491
-0,220
-0,086
-0,591*
-0,512
-0,530*
0,483

-0,173
0,298
0,402
-0,425
-0,524*
-0,589*
-0,335

0,061
-0,029
0,148
0,091
0,071
0,021
-0,141

0,696**
0,244
0,268
-0,108
-0,308
-0,225
-0,116

0,045
0,159
0,361
-0,481
-0,602*
-0,626*
-0,139

IO (anos)

0,093

-0,011

-0,081

-0,426

-0,219

EST (m)

0,226

0,289

0,163

0,465

0,307

MC (Kg)

-0,138

-0,142

0,005

-0,377

-0,199

-0,443

-0,432

-0,286

-0,548

-0,398

-0,149

-0,213

-0,029

-0,455

-0,250

CC (m)
2

IMC (kg/m )

IC – idade cronológica; IO – idade óssea; EST - estatura; MC - massa corporal; CC circunferência da cintura; IMC - índice de massa corporal; TE – teste da trave de equilíbrio; SM
– teste de salto monopedal; SL – teste de salto lateral; TL – teste de transferência lateral;
*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01.
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Com o intuito de aprofundar o conhecimento acerca da pesquisa em
deficiência intelectual, e para atender aos objetivos propostos neste estudo, os
resultados apresentados serão discutidos neste capítulo.
Para identificar os parâmetros antropométricos e de maturação dos
sujeitos, foram coletados dados sobre estatura, massa corporal, circunferência da
cintura, idade cronológica, idade óssea e calculado o índice de massa corporal. A
avaliação do crescimento físico ocorre por meio de medidas antropométricas de
estatura e peso corporal, que apresentam aceitação internacional. Para este fim é
utilizado um conjunto de curvas de crescimento criadas a partir de um estudo em
quatro continentes pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Silva DA, Petroski e
Gaya (2010) citam que as curvas adotadas no Brasil como referência eram as do
Center for Disease Control and Prevention (CDC), dos EUA, entretanto, a partir da
publicação de tabelas oriundas da WHO (2007), o Ministério da Saúde recomendou
a utilização destes estudos no país.
Ao se comparar as médias da estatura (EST) dos sujeitos (tabela 4), 1,57
±0,08 m. para o grupo masculino e 1,56 ±0,06 m. para o grupo feminino, observa-se
que as mesmas não apresentam diferenças estatisticamente significativas,
demostrando que não existe diferença entre as médias para os grupos. Utilizando as
tabelas de Estatura por Idade (WHO, 2007) pode-se classificar os valores das
médias da estatura de ambos os grupos no percentil 50, entendendo-se, portanto,
que os alunos pertencentes aos dois grupos da amostra apresentam estatura
adequada para a idade cronológica em que se encontram. Para esta variável,
considerando as médias, os sujeitos do sexo masculino se apresentaram mais altos
que os sujeitos do sexo feminino apenas 1 centímetro.
As médias da massa corporal (MC) (tabela 4), 50,08 ±10,08 Kg. para o
grupo masculino, e 56,16 ±9,54 Kg. para o grupo feminino, e do índice de massa
corporal (IMC), 20,4 ±4,4 para o grupo masculino e 23,13 ±4,79 para o grupo
feminino, não apresentaram diferenças estatisticamente significativas, demostrando
a não existência de diferenças entre as médias destas variáveis entre os grupos.
Foram encontradas correlações significativamente fortes da MC com o IMC para o
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grupo masculino (r = 0,894**, p ≤ 0,01), o mesmo ocorrendo para o grupo feminino (r
= 0,921**, p ≤ 0,01). Em ambas as variáveis, os valores apresentados pelo grupo
feminino se apresentaram mais altos.
Em relação ao IMC, a média apresentada pelo grupo masculino esteve
dentro dos parâmetros de normalidade, o que não ocorreu com o grupo feminino,
cuja média está classificada como sobrepeso, mesmo considerando as diferentes
idades das alunas. De acordo com Conde e Monteiro (2006), que apresentaram
valores críticos do IMC para uma população de referência brasileira, o grupo de
alunos do sexo masculino foi de 46,66% dos sujeitos com baixo peso, 40% dos
sujeitos com excesso de peso e 13,34% com obesidade. Utilizando-se das tabelas
de IMC por Idade (WHO, 2007), para o grupo masculino, temos 6,6% dos sujeitos
com magreza acentuada, 60% dos sujeitos com peso normal, 20% com sobrepeso e
13,4% com obesidade.
Assim, verifica-se que um terço do grupo (33,4%) (n = 4) apresenta
valores classificados como sobrepeso e obesidade, acima dos indicados como
ideais para suas faixas etárias. Destes, considerando o Teste KTK, 3 sujeitos
apresentam insuficiência na coordenação e 1 perturbação na coordenação. Para o
grupo feminino, os valores encontrados foram de 55,5% dos sujeitos com peso
normal, 22,25% com sobrepeso e 22,25% apresentando obesidade.
Destaca-se neste grupo, o fato de que 44,5% dos sujeitos (n = 4)
apresentarem valores acima do peso ideal para a idade, e tiveram sua classificação
no Teste KTK como insuficiência na coordenação, sendo que 3 não alcançaram o
escore mínimo do teste. Silva, Araújo e Aburachid (2013) apontam, em sua pesquisa
com 196 adolescentes de 11 a 13 anos, sem deficiência, que 76,6% dos meninos
que apresentavam sobrepeso e obesidade tiveram níveis regulares e baixos de
desempenho motor. O autor cita ainda Valdívia et al.(2008) e Bustamante (2008),
quando refere que seus estudos associam a adiposidade corporal aos baixos níveis
de coordenação motora.
O IMC é um índice antropométrico muito utilizado por pesquisadores que
buscam maior compreensão sobre as dimensões corporais. A Organização Mundial
de Saúde utiliza o IMC como um preditor confiável de diagnóstico do sobrepeso e
obesidade populacional também para crianças e adolescentes (WHO, 2006). Em
estudo realizado com 373 crianças, com idade entre cinco e nove anos de idade,
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Lindsey et al. (2001) compararam o percentual de gordura corporal medido pelo
DXA (dual-energy x-ray absorptiometry) com o IMC, foram observadas correlação de
0,94 em meninos e 0,92 em meninas. Eisenman, Heelan e Welk (2004), avaliaram
75 crianças com idade entre três e oito anos de idade e encontraram correlação de
0,75 entre o porcentual de gordura corporal medido pelo IMC e pelo DXA, correlação
de 0,61 entre o IMC e a massa livre de gordura e de 0,85 para a massa de gordura e
o IMC.
Entende-se que o IMC é um instrumento muito útil para avaliar a
composição corporal em crianças e jovens, pois além de apresentar uma alta
correlação com testes realizados em laboratório com equipamentos de alta
tecnologia, trata-se de um método barato, fácil de mensurar e não invasivo
(FERREIRA et al., 2014). Entretanto, considerando a idade da amostra, é importante
salientar que o IMC não deve ser o único indicador de obesidade, uma vez que
fatores como o crescimento e a maturação sexual poderão alterar a composição
corporal dos indivíduos. Para Gomez-Campos, Arruda e Bolaños (2011) estes
indicadores são limitados na medida em que não diferenciam tecido adiposo de
tecido muscular, e não discriminam a distribuição da gordura corporal.
A avaliação da circunferência da cintura (CC) (tabela 4), mostra que o
grupo masculino teve uma média de 72 ±11 cm. e o grupo feminino 73 ±10 cm.,
também não apresentaram diferenças significativas entre os grupos, demostrando a
não existência de diferença entre as médias. Neste estudo o grupo masculino
apresentou uma correlação significativamente forte da CC com a MC (r = 0,880**, p
≤ 0,01), e entre a CC e o IMC (r = 0,939**, p ≤ 0,01). Estas correlações significativas
também foram observadas no grupo feminino, que apesentou valores de uma
correlação muito forte entre a CC e a CM (r = 0,868**, p ≤ 0,01), e entre a CC e o
IMC (r = 0,899**, p ≤ 0,01). Também para esta variável, o valor da média
apresentado pelo grupo feminino mostrou-se mais alto que o do grupo masculino.
Segundo Taylor et al. (2000), a medida da CC é um bom índice para
avaliar adiposidade central em adolescentes, os valores das médias apresentados
pelos grupos estão abaixo do valor crítico (tabela 2), portanto não se apresentam
como um fator de risco para os sujeitos. A medida da CC é um indicador mais
confiável que o IMC para indicar fatores de risco cardiovasculares (BOZZA et al.,
2009). Entretanto, ao analisar os dados individualmente, observa-se que 20% do
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grupo masculino (n = 3) apresentam valores acima do valor crítico para a CC, no
grupo feminino temos 33,3%, ou seja, também 3 sujeitos com valores acima do valor
crítico para a CC.
A preocupação com o local do acúmulo de gordura corporal é justificada
em razão da sua associação com complicações para a saúde decorrentes de
disfunções metabólicas e cardiovasculares, devido ao acúmulo de gordura na região
central do corpo, independentemente da idade e da quantidade total de gordura
corporal. Em um estudo nacional, Soar, Vasconcelos e De Assis (2004), avaliaram
419 crianças entre sete e nove anos de idade e correlacionaram o IMC com a CC de
escolares, encontrando uma correlação de 0,87. O alto valor da correlação indica
que este pode ser um instrumento seguro para determinar a adiposidade central em
crianças e jovens. Todavia, Sant'Anna, Priore e Franceschini (2009), apontam uma
limitação na utilização da circunferência da cintura em crianças, referindo-se à
inexistência de um ponto de corte recomendado mundialmente para avaliar o risco
de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas para esta faixa
etária.
A idade óssea faz referência ao grau de maturação esquelética do ser
humano, o processo de maturação pode ser utilizado para explicar as diferentes
fases do desenvolvimento humano. Conhecer o grau de desenvolvimento
esquelético comparando-o com a idade cronológica, pode ser fundamental para
estimar o crescimento de crianças e adolescentes, determinando sua idade
biológica. O normal é que a idade óssea corresponda à idade cronológica.
Ao se comparar as médias da idade óssea (IO) a idade cronológica (IC)
do grupo masculino, 13,60 ±1,04 anos e 13,58 ±0,83 anos (tabela 4),
respectivamente, observa-se que não há diferenças estatisticamente significativas
entre as médias, entretanto, foi observada uma correlação moderada e significativa
entre IO e IC (r = 0,537*, p ≤ 0,05). Para o grupo feminino temos as médias da IO de
13,55 ±0,92 anos e da IC de 13,54 ±0,76 anos, não apresentando diferenças
estatisticamente significativas entre elas, demostrando que as médias são iguais
para os dois tipos de idade. Sannomiya e Calles (2005), apontam a idade
cronológica como um fator não muito seguro para indicar o estado real de
desenvolvimento do indivíduo, todavia a utilização de radiografias de mão e punho
tem-se mostrado satisfatória para determinação da idade biológica. Analisando as
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correlações entre idade cronológica e idade óssea, Kurita (2004) avaliou 360 sujeitos
de 18 faixas etárias, entre 18 e 189 meses, de ambos os sexos, e verificou que para
ambos os gêneros houve um alto índice de correlação entre os valores obtidos.
Na avaliação da coordenação motora, o Teste KTK, permite que se faça
várias análises com seus resultados. A coordenação motora pode ser avaliada sob a
ótica dos quocientes motores das tarefas, das quatro tarefas realizadas e do
coeficiente motor total. O nível de desenvolvimento coordenativo dos escolares, de
acordo com a bateria do Teste KTK, pode ser classificado em cinco categorias, que
são: insuficiência coordenativa; perturbação na coordenação; coordenação normal,
coordenação boa e coordenação alta.
Ao se analisar os resultados dos quocientes motores (QM) do Teste KTK
(tabela 5), observa-se que a média do quociente motor total (QMT) dos sujeitos do
sexo masculino (63,67 ±11,23) apresenta um valor que classifica o grupo como
tendo insuficiência na coordenação motora. Considerando a classificação do Teste
KTK para os sujeitos individualmente, os resultados demostram que 26,66%
apresentam uma classificação de perturbação na coordenação (n = 4), e que a
maioria, 73,34% do grupo masculino (n = 11) apresenta nível de coordenação
motora classificada como insuficiente. Destaca-se que 3 sujeitos não atingiram o
escore de 56 pontos, o mínimo para classificação.
No grupo feminino, observa-se que a média do QMT (52,89 ±16,1)
apresenta um valor inferior a 56 pontos na classificação do Teste KTK, que é o valor
mínimo para se classificar um indivíduo como tendo uma insuficiência na
coordenação motora. Os resultados chamam a atenção para o baixo nível de
coordenação revelado pelo grupo feminino, pois, analisando individualmente este
grupo, observa-se que há apenas um sujeito com classificação de coordenação
normal (11,11%), os demais (88,89%) apresentam classificação de insuficiência na
coordenação (n = 8), com a ressalva de que os sujeitos não atingiram o escore
mínimo de 56 pontos.
Portanto, os dados apontam que ambos os grupos revelam problemas de
coordenação, e que isto é mais acentuado no grupo feminino, uma vez que o grupo
masculino obteve resultados superiores ao grupo feminino na ordem de 30% para o
teste de salto monopedal, 16% para o teste de salto lateral e 21% para o teste de
transferência lateral. Esta diferença pode estar relacionada a diferentes fatores, no
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entanto, deve-se lembrar de que a oportunidade de prática de atividades motoras é
menor para os indivíduos do sexo feminino, inclusive no âmbito familiar, pois,
culturalmente as meninas são orientadas a evitarem brincadeiras de grande
atividade motora a fim de evitarem acidentes ou desgastes físicos, sobretudo numa
situação em que pese a deficiência intelectual do indivíduo.
Este fato por si só poderia gerar uma situação de proteção em demasia
dos pais ou responsáveis, o que poderia acarretar uma falta de experimentações
motoras que tendem a propiciar um baixo nível de coordenação motora. Saker et al.
(2012) em seu estudo com 100 crianças na faixa etária de 10 a 13 anos, revela
resultados semelhantes. No estudo de Lopes (2003), com 3.742 crianças de ambos
os sexos, verificou que em todas as tarefas do Teste KTK os meninos apresentaram
valores médios superiores aos das meninas em todas as faixas etárias, com
exceção do salto lateral (SL). Fato semelhante acontece também neste estudo, onde
se observa que há predomínio do grupo masculino na execução das várias tarefas,
com exceção na tarefa de equilíbrio na trave (EQ), o único teste em que o grupo
feminino apresentou resultado melhor que o grupo masculino, sendo 1,55% superior.
As crianças e jovens tem necessidade de se movimentar, pois é desta
forma que poderão explorar uma variedade de movimentos e assim aumentar sua
vivência motora. Para Gorla, Araújo e Rodrigues (2009, p. 53), "na criança com
atraso motor ou intelectual, o domínio gradativo de seus movimentos depende em
grande parte do ensino que recebe". Os autores apontam que este é um dos
problemas do indivíduo com DI, pois, a falta de oportunidades de movimentação no
meio em que vive pode leva-lo há uma diminuição dessa exploração de movimentos
e por consequência acarretar prejuízo em sua vivência motora, levando a um nível
baixo de coordenação motora.
Os resultados demonstram ainda, a existência de diferenças para as
médias dos quocientes motores das tarefas salto monopedal (QMSM) e
transferência lateral (QMTL) entre os grupos masculino e feminino (tabela 5),
considerando um p ≤ 0,05. Outros estudos, como os de Lopes et al. (2003), Collet et
al. (2008); Pelozin et al., (2009), Valdivia et al. (2008), também revelam que os
sujeitos do sexo masculino apresentam níveis mais elevados de coordenação
motora que os sujeitos do sexo feminino. Para Valdivia et al. (2008), o fato de os
meninos serem superiores às meninas em relação ao desempenho motor se explica
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devido ao fato das meninas geralmente realizarem jogos menos ativos e dedicarem
menos tempo a estas práticas em comparação aos meninos. Os valores superiores
do grupo masculino podem ser explicados pela maior produção de testosterona nos
adolescentes, acarretando um aumento da massa muscular, aumentando os níveis
de força e melhorando os resultados nas tarefas que exigem mais desta capacidade
condicional, nomeadamente as tarefas de saltos, tal como demonstrado nos
resultados apresentados no teste (MALINA; BOUCHARD; BAR-OR, 2009).
O estado maturacional tem sido avaliado em estudos que envolvem a
população infantil e adolescente, notadamente quando relaciona a maturação
biológica com o nível de atividade física e o desempenho motor. Luz (2016) enfatiza
que poucos são os estudos nesta faixa etária que considerem o estado maturacional
e o desempenho em teste de coordenação motora.
Ao se comparar a idade óssea com a idade cronológica dos sujeitos, a fim
de atribuir uma classificação maturacional (MALINA; BOUCHARD; BAR-OR, 2009),
observa-se (tabela 6) que o grupo masculino apresenta 80% dos sujeitos (n = 12)
como tendo uma classificação maturacional adequada, 13,4% apresentam uma
classificação maturacional precoce (n = 2), e 6,6% uma classificação maturacional
tardia (n = 1). Para o grupo com classificação normal a diferença da IO para IC (0,15
anos) representa um tempo de maturação de cerca de quatro meses e meio mais
atrasado que o período cronológico.
Comparando os grupos com idade maturacional adequada e precoce, os
valores de EST e MC revelaram um comportamento crescente na medida em que
aumenta a IO, no entanto, o mesmo não ocorreu em relação a IC, o que sugere que
o crescimento pode apresentar resultados distintos. O IMC apresentou-se de forma
contrária, diminuindo com o aumento da IO. É possível que isso se deva ao fator
hormonal, uma vez que são adolescentes e que tendem ao aumento da
testosterona, juntamente com o desenvolvimento corporal, provocando um aumento
dos níveis de força e massa magra e diminuição dos níveis de gordura corporal. A
CC manteve os mesmos valores para os grupos.
Na avaliação da coordenação motora, o grupo masculino com idade
maturacional adequada demonstrou um resultado de perturbação na coordenação,
nas demais idades maturacionais o resultado foi de insuficiência na coordenação.
Entende-se que o grupo com maturação precoce é mais alto e mais pesado e que os
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componentes da composição corporal, principalmente o IMC, influenciam de modo
significativo o resultado de testes de coordenação motora. Assim, o resultado baixo
no Teste KTK, além de outros fatores, poderia ser atribuído a estas variáveis.
Ao se analisar os resultados do grupo feminino (tabela 7), observa-se que
66,7% dos sujeitos com uma classificação maturacional adequada (n = 6), 22,2%
são classificados com maturação precoce (n = 2), e 11,1% com maturação tardia (n
= 1). Para os sujeitos com classificação adequada a diferença da IO para IC (0,22
anos) representa um tempo de maturação de cerca de seis meses mais atrasado
que o período cronológico.
Comparando os grupos com idade maturacional adequada e precoce,
temos os valores de EST, MC e IMC apresentando um comportamento crescente na
medida em que aumenta a IO. É possível que isso se deva ao fator hormonal, em
função do desenvolvimento corporal. A CC também teve valores aumentados em
função da IO. O resultado do Teste KTK para as três classificações maturacionais do
grupo feminino, demonstraram um resultado de insuficiência na coordenação.
Destaca-se que os sujeitos com classificação precoce e tardia não atingiram a
pontuação mínima da tabela de classificação do teste KTK. Entende-se que o grupo
com maturação precoce é mais alto e mais pesado, e que os componentes da
composição corporal, principalmente o IMC, influenciam de modo significativo o
resultado dos testes de coordenação motora, assim o resultado baixo no Teste KTK,
além de outros fatores, poderia ser atribuído a estas variáveis.
Machado e Barbanti (2007) apontam que as diferenças observadas entre
os sexos poderiam ser explicadas pelas alterações hormonais que ocorrem na
adolescência, como exemplo, citam o estradiol, responsável por desencadear o
crescimento. Em ambos os sexos, inicialmente, os níveis séricos do estradiol são
similares, somente quando ultrapassam determinados níveis o estirão de
crescimento se inicia e surgem as diferenças. Como o estrogênio é um dos
responsáveis por acelerar a maturação esquelética e é mais precoce no sexo
feminino, elas tendem a crescer primeiro.
A existência de associações entre a coordenação motora, as variáveis
antropométricas e a maturação biológica dos sujeitos, foram verificadas com a
realização de testes de correlação linear de Pearson (tabela 8). Observam-se para o
grupo masculino, que foram encontradas associações estatisticamente significativas
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entre a idade cronológica (IC) com o teste de transferência lateral (TL) (r = 0,668**, p
≤ 0,01).
Entende-se que há uma associação direta entre IC e TL, pois, a
realização desta tarefa, de deslocar uma plataforma lateralmente, deslocar-se sobre
ela, e realizar o mesmo movimento continuamente, em função do tempo, requer um
nível de coordenação motora que um indivíduo mais velho deve possuir, pois com o
passar do tempo deverá haver um acúmulo de experiências motoras que irão
propiciar uma melhora da coordenação.
Foram observadas correlações inversas, entre a MC com o TE (r = 0,591*, p ≤ 0,05), da CC com o SM (r = -0,524*, p ≤ 0,05), da CC com o QMT (r = 0,612*, p ≤ 0,05), do IMC com o TE (r = -0,530*, p ≤ 0,05), do IMC com o SM (r = 0,589*, p ≤ 0,05) e do IMC com o QMT (r = -0,629*, p ≤ 0,05) mostradas na figura 1.
Os adolescentes do sexo masculino além do desenvolvimento de força,
característica inerente a esta faixa etária, também contam com maiores
oportunidades de execução de ações motoras no seu cotidiano em relação ao grupo
feminino.
Neste estudo, observa-se que a totalidade dos sujeitos do grupo
masculino participa das aulas regulares de Educação Física, o que reforça uma
possível condição de melhoria da coordenação motora apresentada nos testes.
Todavia, as associações dos aspectos de dimensão corporal (MC, CC e IMC) com
as tarefas de salto (SM) e deslocamento (TE) apresentam correlações negativas, o
que demonstra que estas tarefas, que dependem de um nível maior de força e
coordenação motora para sua execução, sofrem alguma influência do excesso de
peso corporal.
Freitas et al. (2015) ao analisarem a maturação esquelética no
desempenho das provas do Teste KTK, em crianças de 7 a 10 anos, constataram
que na maioria dos casos os coeficientes de correlação são negativos, e sugerem
que o estado maturacional mais tardio está associado com melhores resultados do
teste. Embora a amostra conte somente com 1 sujeito em ambos os sexos, o
resultado encontrado não foi semelhante ao apresentado pelo autor. Luz (2016)
avaliando 73 crianças, do sexo masculino, com idade de 8 anos, também encontrou
correlação negativa entre as variáveis de composição corporal e do Teste KTK.
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Deve ser ressaltado que não foi observado associação significativa entre a IO e as
tarefas do teste KTK (QMT) (r = 0,159).
Em relação ao grupo feminino, observa-se (tabela 7) que não há
associação significativa das variáveis do estudo com os quocientes motores das
tarefas do Teste KTK. Observam-se inúmeras correlações negativas envolvendo as
variáveis antropométricas (MC, CC e IMC) e as tarefas do Teste KTK (TE, SM, SL e
TL). Também observadas para o grupo masculino. Estas associações reforçam a
ideia de que o aumento do peso corporal poderá influenciar de forma negativa para
a melhoria da coordenação motora, independente do sexo do sujeito. Silva, Araújo e
Aburachid (2013), apontam que meninos são mais ativos e refletem melhor escores
em testes de coordenação corporal, tais como: equilíbrio, ritmo, força, lateralidade,
velocidade e agilidade. Também não foi observado uma associação significativa
entre a IO e as tarefas do teste KTK (QMT) (r = -0,229) para este grupo.

61

6. CONCLUSÃO

Este estudo teve por objetivo investigar o nível da coordenação motora
associada ao desenvolvimento e crescimento somático de escolares com deficiência
intelectual, pertencentes a rede pública estadual de ensino da cidade de Toledo –
PR.
A análise dos resultados dos grupos em relação às

variáveis

antropométricas concluiu que os sujeitos de ambos os sexos apresentaram estatura
dentro dos padrões de normalidade em relação à idade. No entanto, quando se
relacionou o nível de desempenho motor com o IMC, observou-se que os sujeitos
com valores acima do peso ideal apresentaram menores níveis de desempenho
motor, indicando que o aumento da gordura corporal pode ocasionar diminuição do
desempenho físico, acarretando diminuição das possibilidades de experiências
motoras e, por consequência, baixos níveis de coordenação motora em relação ao
esperado para suas idades, notadamente no sexo feminino.
Os resultados das componentes do desempenho motor demonstraram
que o grupo feminino apresentou maiores dificuldades nas tarefas de saltos
monopedais, saltos laterais e transferência lateral, possivelmente pelo fato destes
testes exigirem mais força e agilidade para sua realização. Os valores elevados do
IMC contribuem de forma negativa para o desempenho nestas tarefas, pois
requerem força para a elevação do centro de massa e coordenação motora, nas
tarefas de saltos, e agilidade e coordenação na tarefa de transferência lateral. Os
meninos também revelaram maior dificuldade na tarefa do salto lateral, pois estes
exigem, além da força, a coordenação motora necessária para a execução correta
das ações motoras da tarefa.
O uso da idade óssea para a determinação de idade biológica foi eficiente
e satisfatório, dada à sua grande sensibilidade e precisão nas medidas, sendo
recomendado quando se pretende maior precisão na determinação da idade
biológica. Observou-se que a variação da estatura e massa corporal apresentou
maior concordância com a idade óssea do que com a idade cronológica. Em relação
a classificação da coordenação motora, com exceção do grupo masculino com idade
maturacional adequada, que apresentou uma classificação de perturbação na
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coordenação, os demais grupos foram classificados como insuficiência na
coordenação, sem sequer ter alcançando a pontuação mínima para a classificação
no Teste KTK. Com os resultados apresentados, entende-se que a idade
maturacional não influenciou os resultados do teste KTK.
Observando os resultados obtidos e considerando a amostra deste
estudo, pode-se concluir que os alunos com deficiência inteclectual avaliados
apresentaram defazagem na coordenação motora. Isto pode levar à compreenção
de que o baixo desempenho motor desses alunos está associado a condição da
deficiência intelectual, aos estilos de vida vividos por eles, e ao excesso de peso
coporal.
O Teste KTK mostrou-se eficiente para diagnosticar problemas de
coordenação motora, podendo, a análise de seus resultados, contribuir para a
elaboração de conteúdos específicos na Educação Física escolar, com o propósito
de proporcionar aos alunos atividades que poderão melhorar sua coordenação
motora, de forma mais específica. Notadamente nos casos de indivíduos que
apresentem atrasos no desenvolvimento motor e/ou nas tarefas de coordenação
corporal.
Sugere-se,

para

novas

pesquisas,

realizar

estudos longitudinais,

aumentando o número de sujeitos participantes, bem como a realização com
diferentes faixas etárias. Sugere-se ainda, de modo a elaborar um estudo mais
completo, a aplicação de um programa de intervenção no domínio das atividades
físicas, analisando-se posteriormente os resultados obtidos.

63

7. REFERÊNCIAS

AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities).
Intellectual disability: definicion, classification and systems of supports. The AAIDD
Ad Hoc Committee on Terminology and Classification. United State of America, 11 th
ed. 2010. Disponível em: http://aaidd.org/intellectual-disability/definition/faqs-onintellectual-disability#.VVzLrblViko. Acesso em: 10/mai/2015.
ADAMS, R. D; VICTOR, M.; ROPPER, A. H. Principles of neurology. New York:
McGraw-Hill, 1997.
ALVAREZ, B. R.; PAVAN, A. L. Alturas e comprimentos. In: PETROSKI, E. L.
Antropometria: técnicas e padronizações. Porto Alegre: Palotti, Cap. 2, p. 29-52;
1999.
BARBANTI, V. J. Treinamento físico: bases científicas. São Paulo: CLR Baleiro,
2001.
BATISTA, C. A. M.; MANTOAN, M. T. E. Atendimento Educacional Especializado
em Deficiência Mental. Formação Continuada a Distância de Professores para o
Atendimento Educacional Especializado - Deficiência Mental. SEESP / SEED / MEC
Brasília/DF – 2007.
BOZZA, R. et al. Circunferência da cintura, índice de massa corporal e fatores de
risco. Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano.
11(3):286-291, 2009.
CARTILHA DO CENSO 2010 – Pessoas com Deficiência / Luiza Maria Borges
Oliveira / Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) /
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD) /
Coordenação-Geral do Sistema de Informações sobre a Pessoa com Deficiência;
Brasília: SDH-PR/SNPD, 2012.
CARVALHO, E. N. S. de; MACIEL, D. M. M. de A. Nova concepção de deficiência
mental segundo a American Association on Mental Retardation - AAMR: sistema
2002. Temas Psicol., Ribeirão Preto, v. 11, n. 2, dez. 2003. Disponível em:
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413389X2003000200008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 21/abr/2015.
CASTRO, E. M. de. Atividade Física: adaptada. Ribeirão Preto - SP: Tecmed,
2005.
CASTRO, J. M. de. Métodos e técnicas de pesquisa: uma introdução. Belo
Horizonte: PUC - Minas Virtual, 2003.
COLL, C; MARCHESI, A; PALACIOS, J. (org.) Desenvolvimento psicológico e
educação. 2a ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.

64

COLLET, C.; FOLLE, A.; PELOZIN, F.; BOTTI, M.; NASCIMENTO, J. V. Nível de
coordenação motora de escolares da rede estadual da cidade de Florianópolis.
Motriz, Rio Claro, v.14 n.4, p.373-380, out./dez. 2008.
CONDE, W. L.; MONTEIRO C. A. Valores críticos do índice de massa corporal para
classificação do estado nutricional de crianças e adolescentes brasileiros. Jornal de
Pediatria. (Rio J). 82(4):266-72: 2006.
DAB - Departamento de Atenção Básica, Secretaria de Atenção à Saúde, Ministério
da Saúde. In
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_vigilancia_alimentar.php?conteudo=curvas_de
_crescimento. Acessado em 01/03/2016.
DROUET, R. C. da R. Distúrbios da Aprendizagem. São Paulo: Ática, 2006.
EISENMANN, J. C.; HEELAN, K. A.; WELK, G. J.; Assessing Body Composition
among 3- to 8-Year-Old Children: Anthropometry, BIA, and DXA. Obesity Research,
12: 1633–1640, 2004.
FERREIRA, M. V. N.; SILVA, R. F.; CARVALHO, D. M. D. ARAÚJO, D. A relação
entre a circunferência da cintura e níveis de flexibilidade em adolescentes de 14 a 18
anos. FIEP Bulletin On-line. V. 84, n. 1, 2014.
FERREIRA, A. I. de F. Avaliação motora para a pessoa deficiente mental nas
Apaes da região de Campinas – SP: um estudo de caso. Universidade Estadual
de Campinas - Faculdade de Educação Física. Campinas, 1997.
FLETCHER, J. M., LYONS, G. R., FUCHS, L. S., & BARNES, M. A. Transtornos de
aprendizagem: da identificação à intervenção. Artmed Editora, 2009.
FREITAS, D. L.; LAUSEN, B.; MAIA, J. A.; LEFREVE, J.; GOUVEIA, É. R.; THOMIS,
M.; ANTUNES, A. M.; CLAESSENS, A. L.; BEUNEN, G.; & MALINA, R. M. Skeletal
maturation, fundamental motor skills and motor coordination in children 7-10 years.
Jounarl of Sport Sciences, 2015.
GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C. Compreendendo o desenvolvimento motor:
bebês, crianças, adolescentes e adultos. 3a ed. São Paulo: Phorte, 2005.
GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C.; GOODWAY, J. D. Compreendendo o
desenvolvimento motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. 7ª ed. São
Paulo: AMGH, 2013.
GOMEZ-CAMPOS, R.; ARRUDA, M.; BOLAÑOs, M. A. C. Obesidade em Crianças e
Adolescentes: Indicadores de Avaliação. Políticas públicas, qualidade de vida e
atividade física. Organizadores: Gustavo Luis Gutierrez, Roberto Vilarta, Roberto
Teixeira Mendes. Campinas: Ipes, 2011.
GORLA, J. I., RODRIGUES, J. L., BRUNIEIRA, C. A. V., & GUARIDO, E. A. Teste de
avaliação para pessoas com deficiência mental: identificando o KTK. Arquivos de
Ciência da Saúde da Unipar, Umuarama, 4(2), 121-128, 2000.

65

GORLA, J. I. Coordenação corporal de portadores de deficiência mental:
avaliação e intervenção. Dissertação (Mestrado em Educação Física) Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP. Campinas, 2001.
GORLA, J. I. Desenvolvimento de equações generalizadas para estimativa da
coordenação motora em crianças e adolescentes portadores de deficiência
mental. Tese (Doutorado em Educação Física) – Universidade Estadual de
Campinas, UNICAMP. Campinas, SP, 2004.
GORLA, J. I.; ARAÚJO, P. F. de. Avaliação motora em Educação Física
adaptada: teste KTK para deficientes mentais. São Paulo: PHORTE, 2007.
GORLA, J. I.; CAMPANA, M. B.; OLIVEIRA, L. Z. (org.) Teste e avaliação em
esporte adaptado. São Paulo: Phorte, 2009.
GORLA, J. I.; ARAÚJO, P. F.; RODRIGUES, J. L. Avaliação Motora em Educação
Física Adaptada. Teste KTK. 2a. ed. São Paulo: Phorte Editora, 2009.
GUEDES. D. P. Crescimento e desenvolvimento aplicado à Educação Física e ao
esporte. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte. São Paulo, v.25, p.127140, dez. 2011.
GORLA, J. I.; ARAÚJO, P. F.; RODRIGUES, J. L. Avaliação motora em educação
física: teste ktk - 3ª Ed., Phorte Editora; São Paulo, 2014.
GUEDES, D. P.; GUEDES, J. E. R. P. Manual prático para avaliação em
educação física. Barueri: Manole, 2006.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. São
Paulo : Editora Atlas, 1991.
LEITE, E. de A. Ginástica rítmica adaptada no Brasil: trajetória e contribuições.
1a ed. São Paulo: Phorte, 2013.
LINDSAY, R. S.; HANSON, R. L.; ROUMAIN, J.; RAVUSSIN, E.; KNOWLER, W. C.;
TATARANNI, P. A. Body Mass Index as a Measure of Adiposity in Children and
Adolescents: Relationship to Adiposity by Dual Energy X-Ray Absorptiometry and to
Cardiovascular Risk Factors. The Journal of Clinical Endocrinology &
Metabolism. 86(9):4061–4067, 2001.
LOPES, M. A.; MARTINS, M. O. Perímetros. In: PETROSKI, E. L. Antropometria:
técnicas e padronizações. Porto Alegre: Palotti, Cap. 4, p. 69-86; 1999.
LOPES, V.P.; MAIA, J.A.R.; SILVA, R.G.; SEABRA, A.: MORAIS, F.P. Estudo do
nível de desenvolvimento da coordenação motora da população escolar (6 a 10 anos
de idade) da Região Autónoma dos Açores. Revista Portuguesa de Ciências do
Desporto, vol. 3, nº 1 [47–60]; 2003.

66

LUCKASSON, R.; BORTHWICK-DUFFY, S.; BUNTINX, W. H. H.; COULTER, D. L.;
CRAIG, E. M.; REEVE, A. e SNELL, M. E. Mental Retardation – definition,
classification, and systems of support. Washington, DC : American Association
on Mental Retardation, 2002.
KIPHARD, E. J.; SCHILLING, V. F. Körper-koordinations-test für kinder ktk:
manual Von Fridhelm Schilling. Weinhein: Beltz Test, 1974.
KIPHARD, E. J. The body coordination test. Joper, 1976.
KURITA, L. M. Aplicabilidade de métodos de estimativa de idade óssea e
dentária em brasileiros, cearenses. Tese (Doutorado) – Universidade Estadual de
Campinas, Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Piracicaba, SP: 2004.
LUZ, L. G. O.; SEABRA, A.; PADEZ, C., DUARTE, J. P.; REBELO-GONC¸ALVES,
R.; VALENTE-DOS-SANTOS, J.; LUZ, T. D. D.; CARMO, B. C. M.; COELHO-ESILVA, M. Perímetro de cintura como mediador da influência da maturação biológica
no desempenho de coordenação motora em crianças. Rev Paul Pediatr. 34(3):352--358, 2016.
MACHADO, D. R. L.; BARBANTI, V. J. Maturação esquelética e crescimento em
crianças e adolescentes. Rev. Bras. Cineantropom. Desempenho Hum. 9(1):1220, 2007
MALINA, R. M.; BOUCHARD, C.; BAR-OR, O. Crescimento, maturação e
atividade física. São Paulo : Phorte, 2009.
MALLOY-DINIZ, L. F.; FUENTES, D.; MATTOS, P.; ABREU, N. Avaliação
Neuropsicológica. Porto Alegre : Artmed, 2010.
OMS - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Disponível em: www.who.int. Acesso
em: 30 ago. 2010.
PELOZIN, F.; FOLLE, A.; COLLET, C.; BOTTI, M.; NASCIMENTO, J. V. Nível de
coordenação motora de escolares de 09 a 11 anos da rede estadual de ensino da
cidade de Florianópolis/SC. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte –
Volume 8, número 2, 2009.
PIMENTEL, J.; OLIVEIRA, J. Influência do meio no desenvolvimento da
coordenação motora global e fina. Revista Horizonte, 12(78). Minas Gerais, 1997.
QUADROS, T. M. B.; GORDIA, A. P.; LEITE, M. L.; KALINOWSKI, F. G.;
KANUNFRE, C. C.; CAMARGO, A. T. Comparação entre três critérios de
classificação do Índice de Massa Corporal para crianças. Revista Brasileira de
Atividade Física e Saúde, 11: 29-36, 2006.
REDE SACI.
Diagnóstico da
deficiência
mental.
Disponível
http://saci.org.br/?modulo=akemi&parametro=1677. Acesso em: 01 out. 2015.

em:

67

RICHARDSON, R. J. Pesquisa Social: Métodos e Técnicas. Colaboradores: José
Augusto De Souza Peres. (et al) 2. Ed. São Paulo, SP: Editora Athas, p. 287, 1989.
ROCHE A. F.; LOHMAN T. G.; MARTORELL, R. Anthropometric standardization
reference manual. Champaign : Human Kinetics, 1988.
RODRIGUES, G. M. Sentido, fricção e ação em um diálogo sobre avaliação no
processo inclusivo. In: GORLA, José Irineu. (org.). Educação Física adaptada: o
passo a passo da avaliação. 2. ed. São Paulo : Phorte, 2013.
SABATELLA. M. L. P. Talento e superdotação: problema ou solução? Curitiba :
Ibpex. 2005.
SAKER, A. R. P. M.; LIMA NETO, A. J. de; OLIVEIRA, L. S. O; SOUZA, M. S. C.;
CARVALHAL, M. I. M. M. Avaliação da coordenação corporal pelos escores da
bateria de testes ktk em escolares do ensino fundamental. Coleção Pesquisa em
Educação Física - Vol.11, n.1, 2012.
SANNOMIYA, E. K., CALLES, A. Comparação da idade óssea com a cronológica em
indivíduos portadores da síndrome de down pelo índice de Eklöf & Ringertz, por
meio de radiografias de mão e punho. Cienc. Odontol. Bras., abr./jun.; 8 (2): 39-44;
2005.
SANT’ANNA, M; DE S. L.; PRIORE, S. E.; FRANCESCHINI, S. DO C. C. Métodos
de avaliação da composição corporal em crianças. Revista Paulista de Pediatria.
27(3):315-21. 2009.
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma Sociedade para todos. 5ª ed. Rio de
Janeiro : WVA, 2003.
SASSAKI, R. K. Atualizações semânticas na inclusão de pessoas: Deficiência
mental ou intelectual? Doença ou transtorno mental? Revista Nacional de
Reabilitação, ano IX, n. 43, mar./abr., p. 9-10; 2005.
SILVA DA, Pelegrini A, PETROSKI EL, GAYA AC. Comparison between the growth
of Brazilian children and adolescents and the reference growth charts: data from a
Brazilian project. J Pediatr (Rio J). 86(2):115-120; 2010.
SILVA, S. R.; ARAÚJO, A. J.; ABURACHID, L. M. C. Nível de coordenação motora e
índice de massa corporal em adolescentes praticantes de esportes. Cinergis,
14(4):193-198; 2013.
SILVA NETO, L. G. da. Crescimento, composição corporal e performance
motora em crianças e adolescentes de 7 a 14 anos provenientes de famílias de
baixo nível socioeconômico e participantes do projeto esporte solidário. São
Luís – MA. Dissertação de mestrado. Universidade Estadual de Campinas.
Campinas - SP, 1999.
SMITH, D. D. Introdução à educação especial: ensinar em tempos de inclusão.
5a ed. Porto Alegre : Artmed, 2008.

68

SOAR, C.; VASCONCELOS, F. de A. de; DE ASSIS, M. A. A. A relação cintura
quadril e o perímetro da cintura associados ao índice de massa corporal em estudo
com escolares. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 20(6):1609-1616, nov-dez,
2004.
SOARES, D. Os Vínculos como passaporte da aprendizagem: um encontro
D’EUS. Rio de Janeiro : Caravansarai, 2003.
SOBRAL, F.; COELHO E SILVA, M. J.; FIGUEIREDO, A. J. Cineantropometria –
curso básico. FCDEF, Universidade de Coimbra, 2007.
TANI, G. [et al.]. Educação Física Escolar: fundamentos de uma abordagem
desenvolvimentista. São Paulo : Editora da Universidade de São Paulo, 1988.
TANI, G. Comportamento Motor – Aprendizagem e desenvolvimento. Editora
Guanabara Koogan, 2005.
TAYLOR, R. W.; JONES, J. E.; WILLIAMS, S. M.; GOULDING, A. Evaluation of waist
circunference, waist-to-hip, and the conicity index as screening tools for high trunk fat
mass, as measured by dual energy X ray absorptiometry in children aged 3 – 19y.
Am J Clin Nutr, 72: 490-5, 2000.
THOMAS, J. R.; NELSON, J. K.; SILVERMAN, S. J.; Métodos de Pesquisa em
Atividade Física. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.
VALDIVIA, A. B.; CARTAGENA, L. C.; SARRIA, N. E.; TÁVARA, I. S.;SEABRA, A. F.
T.; SILVA, R. M. G.; MAIA, J. A. R. Coordinación motora: influencia de la edad, sexo,
estatus socio-económico y niveles de adiposidad en niños peruanos. Rev. Bras.
Cineantropom. Desempenho Hum. 10(1):25-34; 2008.
WEINECK, J. Manual do Treino Desportivo. 2. ed. São Paulo. Ed. Manole, 1986.
WHO. Multicentre Growth Reference Study Group. WHO Child Growth Standards:
Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and
body mass index-for-age: Methods and development. Geneva: World Health
Organization, 2006.
WHO. Multicentre Growth Reference Study Group. The WHO child growth
standards. 2007. Disponível em: http://www.who.int/growthref/en/. Acessado em: 12
fev 2016.
WINNICK, J. P. Educação Física e Esportes Adaptados. 3. ed. Barueri: Manole,
2004.

69

ANEXOS

70

ANEXO 1
Tabelas de referência do teste original – K.T.K.
Kiphard e Schilling -1974

Fonte: GORLA, J. I.; ARAÚJO, P. F.; RODRIGUES, J. L. Avaliação motora em
educação física: teste ktk - 3ª Ed., Phorte Editora; São Paulo, 2014.

Procedimentos:
Para avaliar a capacidade de coordenação corporal utilizando as tabelas
originais do estudo de Kiphard e Schilling (1974), segue as orientações descritas a
seguir.
Anota-se o valor de cada tentativa correspondente a cada trave, fazendo-se a
soma horizontal de cada uma. Depois de somar as colunas horizontais faz-se a
soma na vertical, obtendo-se dessa forma o valor bruto da tarefa. Após realizar este
procedimento, verifica-se nas tabelas de pontuação, referente a cada teste, tanto
para o sexo masculino quanto para o sexo feminino, na coluna esquerda o valor
correspondente ao número do escore e relaciona com a idade do indivíduo. Nesse
cruzamento das informações obtém-se o Quociente Motor (QM) da tarefa.
Avaliação geral do Teste de coordenação corporal -KTK para pessoas
com deficiência intelectual:
Somam-se os quatro valores de quociente motor e verifica-se na Tabela A7 o
valor (escore) correspondente a pontuação do teste. De posse desse valor, pode-se
obter a classificação da coordenação corporal do indivíduo na Tabela A10
Para crianças e adolescentes da escola regular de ensino:
Os procedimentos do teste KTK para avaliação de crianças e adolescentes
das escolas regulares de ensino são exatamente. Utiliza-se a Tabela A8 para o
escore correspondente à somatória dos valores de quociente motor.
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ANEXO 3

UNIVERSIDADE PARANAENSE – UNIPAR
Reconhecida pela Portaria – MEC N.º 1580, de 09/11/93 – D.O.U.
10/11/93
Mantenedora: Associação Paranaense de Ensino e Cultura – APEC
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO DA PESQUISA E DA PÓS-GRADUAÇÃO
COORDENADORIA DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE)
Nome da Pesquisa: Crescimento somático e coordenação motora associada à atividade
física de escolares com deficiência intelectual.
Pesquisador: Gilberto Carlos Pereira da Silva
Este estudo tem por objetivo: Analisar o estado de desenvolvimento da coordenação
motora associado ao crescimento, maturação biológica e atividade física habitual de
escolares com deficiência intelectual de 10 a 14 anos de idade da cidade de Toledo – PR.
Para a realização desta pesquisa, eu (participante da pesquisa e/ou
responsável por um participante) serei submetido a realização dos seguintes
procedimentos: Se concordar que seu(a) filho(a) participe da pesquisa, serão
avaliadas as variáveis antropométricas do mesmo (peso, altura e medidas de dobras
cutâneas (gordura) Tricipital e Subescapular). Após essa avaliação será realizado o
teste KTK que é composto por quatro provas, trave de equilíbrio, saltos monopedais,
saltos laterais e transferência sobre plataformas, todas elas visando a caracterização
de facetas da coordenação corporal total e o domínio corporal. O estudo da
Atividade Física Habitual será analisado através de um questionário específico, onde
é solicitado aos sujeitos que se refiram ao número de vezes por semana que
normalmente realizam atividades intensas, moderados e leves durante pelo menos
15 minutos, este questionário será dirigido aos pais e/ou responsáveis pelos sujeitos
do estudo, através de entrevista. Esses procedimentos serão realizados na escola
do seu(a) filho(a) e ocorrerá em um único encontro de aproximadamente 30 minutos.
Não sendo necessária a utilização de vestimenta especial. A maturação esquelética
será avaliada a partir da determinação da idade óssea com a realização de uma
radiografia da mão a ser realizada em clínica idônea de radiologia, realizada por
profissionais experientes.
Riscos: ao participar desta pesquisa, seu(a) filho(a) não correrá nenhum risco
quanto a sua integridade física ou moral. Algum desconforto pode acontecer devido
a realização de exercício físico.

Após ler e receber as explicações sobre a pesquisa, e ter meus direitos de:
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1- Receber resposta a qualquer pergunta e esclarecimento sobre os procedimentos,
riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa;
2- Retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de permitir minha
participação ou de qualquer indivíduo sob minha responsabilidade do estudo;
3- Não ser identificado e ser mantido o caráter confidencial das informações
relacionada à privacidade.
Declaro por meio deste estar ciente do exposto e concordar com minha participação
na pesquisa, assim como qualquer indivíduo sob minha responsabilidade.
Nome do sujeito: ____________________________________________________
Nome do Responsável: ________________________________________________
RG: ______________________________________
Assinatura: ___________________________________ Data _____/_____/_____.
Eu, Gilberto Carlos Pereira da Silva, declaro por meio deste que forneci todas as
informações referentes ao estudo ao participante e/ou responsável. RG: 3110156-5 Telefones: (45) 32772161.
Assinatura do pesquisador: ______________________ Data _____/_____/____.

