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RESUMO 

O objetivo da presente pesquisa foi verificar a interferência de um material alternativo aos 
tradicionalmente usados em Educação Física no desenvolvimento do padrão motor e de 
equilíbrio em crianças na faixa etária entre 18 a 33 meses que apresentar o andar sem 
equilíbrio o trabalho foi realizado em duas pré-escolas particulares e participaram 11 crianças.  
Foram realizadas e registradas em vídeo, 16 sessões de aproximadamente 30 minutos, numa 
das escolas (Grupo Controle) foi utilizado material tradicional sendo que na outra (Grupo 
Experimental) foi utilizado material alternativo.  As crianças foram submetidas a pré e pós 
testes, que avaliavam o padrão motos, andar e de equilíbrio, o registro dos dados foi feito em 
vídeo e a partir da qual dois juízes categorizaram o desempenho registrado.    Os resultados 
sugeriram que as atividades desenvolvidas com os materiais alternativos favoreceram 
mudanças motoras globais envolvendo diferentes segmentos corporais.  Além disso, indicam 
que comparativamente ao material tradicional, o material alternativo a criança fica mais 
tempo em movimento, fato esse essencial para o desenvolvimento de padrões maduros.  
Finalmente, verificou-se que o material alternativo parece ter um elevado potencial para 
estimular a criança a apresentar novos comportamentos para torna-la menos dependente do 
professor em sua execução e para possibilitar que as atividades desenvolvidas ocorram num 
clima participativo.  No confronto dos resultados com a literatura (Brazelton, 1994 entre 
outros), um fato revelou-se prioritário a necessidade de questionar a ausência e deficiência e 
reaplicação de atividades motoras dirigidas para crianças dessa faixa etária em instituições 
escolares. LOPES, Adriana Lourenço. Um olhar sobre a 5ª série do ensino fundamental: 
reflexões acerca das práticas educativas e da formação docente, 2006.  Tese de Doutorado em 
Educação: Psicologia da Educação. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

 


