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RESUMO 
 
 

De acordo com a literatura sobre motricidade, é de grande importância que as crianças 
desenvolvam suas habilidades motoras básicas, pois é, a partir delas, que são adquiridas as 
habilidades consideradas mais complexas, importantes em atividades cotidianas (CAMPOS; 
FONTANA; FURTADO JUNIOR, 1997; PIEKARZIEVCZ; SOUZA; CAMPO, 2000; SOUZA, 
2009). Para que essas habilidades sejam adquiridas pela criança, é necessário que haja 
estímulo para o seu desenvolvimento, o que pode acontecer por meio de um ambiente 
favorável e de atividades e brincadeiras em geral (TORRES; PIEKARZIEVCZ; CAMPOS, 
1999). No entanto, segundo Elizabeth Monteiro, na obra Criando filhos em tempos difíceis 
(2002, p. 18), as crianças não sabem mais brincar, não saem à rua, é tudo muito corrido. Ela 
recorda que sua infância era repleta de brincadeiras que envolviam imaginação, aventuras e 
muito dinamismo; sempre praticadas em lugares amplos, como o sítio de sua família. 
Atualmente, afirma Monteiro (2002), parece que uma bruxa apareceu para acabar com a 
felicidade das crianças, ”roubando” delas a fantasia e inserindo-as em uma realidade em que a 
preocupação com o futuro é constante e o prazer de brincar vai desaparecendo. Sendo assim, 
podemos refletir que as crianças de um tempo atrás tinham melhores condições para o seu 
desenvolvimento motor, pois suas brincadeiras envolviam várias habilidades motoras como 
andar, correr, saltar, dentre outras, praticadas em lugares externos ou grandes áreas. Há mais 
ou menos duas décadas essa realidade vem mudando; a diversão infantil está voltada para 
aparelhos eletrônicos como televisões, vídeo games e computadores, e limitada a pequenos 
espaços, pois geralmente as crianças de hoje moram em apartamentos ou casas sem quintais. 
Esses tipos de atividades vêm influenciando os hábitos da vida infantil, que, a cada dia, sofre 
mais com o sedentarismo; ou seja, as habilidades motoras vêm sendo cada vez menos 
desenvolvidas, o que pode prejudicar as crianças posteriormente (RIBEIRO, 2001). É 
necessário convencer os pais da importância das brincadeiras para que seus filhos não sejam 
prejudicados posteriormente. Por meio do teste de habilidades motoras básicas, o TGMD - 2, 
pode -se analisar os movimentos motores locomotivos e manipulativos de crianças entre 6 e 7 
anos de idade, comparando-os com respostas obtidas por um questionário respondido pelos 
responsáveis, sobre suas brincadeiras do dia a dia e espaços destinados à execução dessas 
atividades. Os resultados caminham para a confirmação do valor inestimável que as 
brincadeiras têm no desenvolvimento das habilidades motoras, sendo comprovada a 
importância de se oferecer oportunidades para que elas ocorram no ambiente infantil. 


