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A vida está baseada em movimento. Tudo que é feito envolve movimento, desde a 
atividade laboral até nos momentos de lazer. A simples movimentação do tórax na 
respiração, nos batimentos cardíacos, no andar, no manter-se em pé. Portanto a 
compreensão do processo de desenvolvimento motor de um indivíduo típico é 
fundamental para compreender o processo de ensino-aprendizagem na área motora. 
Este estudo verifica a Idade Motora e a Idade Cronológica, objetivando analisar a 
possível existência de atraso na Idade Motora em relação à Idade Cronológica do 
grupo amostrado. O instrumento utilizado para avaliar o desenvolvimento motor dos 
escolares foi o Protocolo de testes da Escala de Desenvolvimento Motor - EDM 
(ROSA NETO, 2002). A EDM compreende testes motores que são elementos 
básicos da motricidade, como motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, 
esquema corporal, organização espacial, organização temporal e lateralidade. A 
conclusão desse estudo é que de um modo geral, o desenvolvimento motor dos 
escolares encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade, conforme a 
Classificação Geral dos alunos, 81% apresentam o desenvolvimento motor normal 
(Normal Alto, Médio e Baixo).  Uma pequena porcentagem do grupo apresentou 
atraso motor em relação a sua idade cronológica, sendo apenas 9%; e 9% do grupo 
apresentou desenvolvimento motor acima da normalidade. Com essa pesquisa foi 
possível concluir que cada indivíduo possui um ritmo diferenciado de 
desenvolvimento motor, bem como esse desenvolvimento não é estático, assim 
como não ocorre igualmente para todos os componentes da motricidade. A presente 
avaliação pode favorecer o entendimento do processo de desenvolvimento motor 
das crianças, permitindo que os profissionais envolvidos com a educação consigam 
diagnosticar e intervir, fazendo aulas direcionadas as necessidades dos alunos. O 
estudo em questão, também apresenta uma valiosa ferramenta que pode e deve ser 
utilizada por profissionais de educação física no início e ao final do ano letivo, 
servindo como avaliação diagnóstica e formativa fins pedagógicos e metodológicos. 
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