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RESUMO 

A cronobiologia estuda os ritmos biológicos encontrados em todos os seres vivos. 

Quando estes ritmos seguem um ciclo de aproximadamente 24 horas, chamam-se  

ritmos circadianos (do latim, circa = por volta de e diem = dia). A temperatura 

corpórea, a liberação do cortisol, as variações do ritmo cardíaco e da pressão 

arterial, são exemplos de ritmos circadianos. Estas condições de ritmicidade estão 

associadas a fatores exógenos e a fatores endógenos. Nos fatores exógenos 

podemos citar a temperatura, o ambiente, o ciclo sono/vigília, a luminosidade, as 

estações do ano, tensão de oxigênio e ciclos de gravitação. Nos fatores endógenos, 

o ritmo circadiano sofre influência direta de hormônios secretados. Com as 

variações dos ciclos geofísicos é possível classificar os seres vivos como matutino, 

intermediário ou vespertino. Os matutinos preferem despertar bem cedo, por volta 

das 5 e 7 horas da manhã e tem preferência por dormir cedo, os vespertinos têm 

preferência por dormir e acordar tarde, mostrando melhor desempenho no período 

da tarde e noite. Os intermediários são indiferentes, pois não têm preferência 

específica para o horário de dormir e acordar, desempenhando bem suas atividades 

a qualquer período do dia. Para classificar o cronotipo de cada indivíduo, foi 

utilizado um questionário validado onde determina a característica do indivíduo 

através de questões estruturadas.  A coordenação motora é a capacidade de 

integrar  sistemas motores com várias modalidades sensoriais dentro de um 

movimento eficiente  e as habilidades cognitivas, amadurecem na medida em que a 

maturação do sistema nervoso central se desenvolve, possibilitando o aprendizado 

progressivo destas habilidades. Para avaliar e pontuar as habilidades de 

coordenação motora corporal foi aplicado o teste de coordenação motora corporal 

para crianças (KTK). O objetivo da pesquisa foi investigar a influência do ritmo 

circadiano na coordenação motora corporal em meninos aos 11 e 12 anos 

comparando o desempenho de futebolistas de categorias de base, escolares 

saudáveis e meninos com Síndrome de Down. Para a investigação foi aplicado o 

questionário de identificação de cronotipia e para avaliar a coordenação motora foi 

aplicado o teste KTK (teste de Coordenação Motora para Crianças), aplicados em 

horários diferentes do dia, uma bateria de manhã entre 08 h e 10h00min., e outra à 



 

 

tarde entre 14h00minhs e 16 h. Os resultados encontrados mostraram que a 

cronotipia dos três grupos envolvidos foram as mesmas da população em geral, 

sendo esta maioria de características intermediárias a matutinas. Nos testes KTK 

comparando os períodos, os resultados não foram estatisticamente significativos. 

Os valores mostraram semelhanças nos grupos dos futebolistas e alunos 

saudáveis, com leve melhora destes valores no período vespertino. No grupo dos 

meninos com síndrome de Down, foram obtidos baixos valores nos testes aplicados, 

sem diferença significativa no desempenho matutino e vespertino.  
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                                                ABSTRACT 

  
The Chronobiology studies the biological rhythms found in all kind of life. When these 

rhythms follow a cycle of about 24 hours are called Circadian Rhythms (from the 

Latin circa = about and diem = day). The body temperature, the release of cortisol, 

changes in heart rate and blood pressure are examples of Circadian Rhythms. These 

conditions are associated with rhythmicity exogenous and endogenous factors. In 

exogenous factors we mention the temperature, environment, sleep/wake cycle, day 

light, seasons, oxygen tension and gravity cycles. In endogenous factors, the 

Circadian Rhythm is under direct influence of hormones secreted. With the variations 

of geophysical cycles is possible to classify people as morningness, intermediate and 

eveningness. The morning wake rather early, around 5 to 7 am and has a preference 

for an early night, the evening have a preference for sleeping and waking up late, 

showing better performance in the afternoon and evening. The intermediaries are 

indifferent because they have no specific preference for bedtime and waking, playing 

well activities at any time of day. To sort the chronotype of each individual, we used a 

validated questionnaire which determines how the individual through structured 

questions. Motor coordination is the ability to integrate systems with multiple sensory 

modalities engines within an efficient movement and cognitive skills, mature as 

wherein the maturation of the central nervous system develops, allowing the 

progressive learning these skills. To evaluate and assess their motor coordination 

skills body, we applied the test of motor coordination body for children. The objective 

of the research was to investigate the influence of Circadian Rhythm on motor 

coordination body in the boys with 11 and 12 years old comparing the performance of 

young soccer players, and healthy students’ children and with Down syndrome. For 

research questionnaire was used to identify and evaluate which chronotype ant to 

motor coordination test was applied KTK (Motor Coordination Test for Children), 

applied at different times of the day, a battery in the morning between 8:00 am and 

10:00 am, and another in the afternoon between 2:00 pm and 4:00 pm. The results 

showed that the chronotype of the three groups involved were the same as the 

general population, which is most of the morning and intermediate characteristics.  In 

KTK tests comparing the periods, there were no statistically significant results. The 



 

 

results showed similarities in groups of soccer players and healthy students with mild 

improvement of these values in the afternoon. The group of boys with Down 

syndrome showed lower values in tests, keeping statistical values not significant 

between morning and afternoon. 

 

Keywords: Chronobiology Phenomena, Circadian Rhythm, motor Skills, Soccer, 
Down Syndrome, Child. 
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1. APRESENTAÇÃO 

              O trabalho da reabilitação física está intimamente relacionado ao 

movimento, à melhora do desempenho motor em todo seu contexto, bem como na 

prevenção de lesões e melhora do desempenho das condições motoras em vários 

segmentos da população. Há uma busca na reabilitação física da qualidade do 

movimento, do gesto e coordenação motora para assim promover a integração ou a 

reintegração do indivíduo ao seu cotidiano e às suas atividades de vida diária.  

             O jovem atleta encontra-se em uma das primeiras etapas de sua 

preparação e formação física que visam o alto rendimento esportivo.  A verificação 

na prática diária e a periodização das atividades esportivas com objetivo de 

formação de atletas competitivos são planejadas considerando diversos aspectos 

que possam interferir em seu desempenho, incluindo o aspecto cronobiológico. 

Observamos que há uma diferença no rendimento prático destes atletas nas 

atividades aplicadas em diferentes horários do dia, além do próprio treinamento que  

favorece ao melhor desempenho motor (MALLINA, 1994).  Esta diferença de 

rendimento da aprendizagem motora também pode ser observada em crianças ou 

jovens não atletas, que frequentam escolas regulares ou que realizam tratamentos 

fisioterapêuticos. 

              O trabalho que venho desenvolvendo com atletas em formação nos últimos 

15 anos vem despertando cada vez mais o interesse em conhecer  estudos mais 

atualizados em coordenação motora e melhora no rendimento esportivo, por se 

tratar de jovens em idade de formação biológica e psicológica. Paralelamente, me 

interessei em investigar as possíveis diferenças no comportamento motor entre 

atletas, escolares e pessoas que tenham como característica o atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor. Pesquisei ainda, a influência do ritmo circadiano 

no desempenho desses grupos, uma vez que estudos têm demonstrado que o 

rendimento pode ser diferente de acordo com o período de prática das atividades 

físicas. Na busca de instrumentos de avaliação  de coordenação motora corporal, 

encontrei o KTK – Körperkoordinations test für Kinder (Teste de Coordenação 

Corporal para Crianças) ( KIPHARD ; SCHILLING, 1974). Este teste, composto por 

uma bateria de exercícios, compreende quatro tarefas principais.  
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Seria este teste sensível para detectar diferenças no desempenho de meninos com 

características diferentes na faixa dos 11-12 anos? E o cronotipo desses jovens, 

como poderia ser avaliado? Existem interferências do ritmo circadiano no 

desempenho de tarefas motoras para os três grupos que foram estudados?                                                                                                                                  

Para responder a estas indagações vim buscar no curso de Mestrado em Distúrbios 

do Desenvolvimento a forma mais adequada e científica para fundamentar esta 

investigação. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

2.1 CRONOBIOLOGIA 

            A cronobiologia refere-se ao estudo sistemático das características 

temporais da matéria viva, em todos seus níveis de organização. (MARQUES; 

MENNA-BARRETO, 1999).  

            A cronobiologia, discutida pela comunidade científica a partir da realização 

do Cold Spring Harbor Symposium of Quantitative Biology – Biological Clocks, 1960, 

estuda os ritmos biológicos. Quando estes ritmos seguem um ciclo de 

aproximadamente 24 horas, chamam-se  ritmos circadianos (RC) (do latim, circa = 

por volta de e diem = dia). A temperatura corpórea, a liberação do cortisol, as 

variações do ritmo cardíaco e da pressão arterial, são exemplos de RC (MARQUES; 

MENNA-BARRETO, 1999). 

            Quando há distúrbios do ciclo circadiano, ocorrem diversas alterações, como 

déficit de atenção, concentração, desempenho no trabalho e exigências sociais. 

Atualmente entende-se por que uma pessoa tem melhor desempenho no período da 

manhã e outra no período da tarde (GONGORRA, 2000). 

 Sabe-se que os ciclos circadianos são controlados em sua maioria nos 

mamíferos no núcleo supra quiasmático (NSQ) do hipotálamo e este, por sua vez, 

está sob controle temporal por agentes sincronizadores, como a luz. 

 Os primeiros relatos de ritmos biológicos mais detalhados foram descritos por 

Andróstenes de Thasos em 325 a.C. (apud.SCHILDKNECHT, 1983 – MARQUES & 

MENNA-BARRET,2003). Acompanhante de Alexandre, o Grande nas suas 

explorações, descreve com riqueza de detalhes, o movimento periódico diário das 

folhas da planta Tamarindus Indicus. Provavelmente este é o primeiro relato 

documentado de um ciclo de atividade/repouso em plantas. A partir disto, vários 

trabalhos foram gerados na área de botânica como se os processos fisiológicos 
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envolvidos no repouso das plantas tivessem semelhança com uma das fases do 

repouso de animais. (MARQUES; MENNA-BARRETO, 2003). 

Um dos primeiros estudos científicos realizado sobre a ritmicidade dos 

comportamentos biológicos foi pelo astrônomo francês De Mairan no século XVIII, 

quando observava os movimentos diários, abertura e fechamento das folhas da 

planta Mimosa pudica, que ficava ao lado de seu microscópio em seu laboratório, e 

que continuava inalterado mesmo quando em escuridão constante em um porão. De 

acordo com Naylor (2005) houve muita resistência em aceitar o controle dos 

comportamentos pelos relógios biológicos internos, que durou até a segunda 

metade do século XX. 

 A ambiguidade dos ritmos biológicos em animais e vegetais, bem como em 

diferentes níveis de organização biológica, levava a constatação inequívoca de que 

a ritmicidade era uma propriedade geral da matéria viva. (MARQUES; MENNA-

BARRETO, 2003). 

 Entre os ritmos biológicos, o RC,  está extremamente associado com o ciclo 

claro/escuro, um ciclo geofísico periódico com que o marca-passo circadiano 

humano está associado. Estas condições de ritmicidade estão associadas a fatores 

exógenos e a fatores endógenos. Nos fatores exógenos podemos citar a 

temperatura, o ambiente, o ciclo sono/vigília, a luminosidade, as estações do ano, 

tensão de oxigênio e ciclos de gravitação.(Fig.1). 

 

Figura 1. Fatores exógenos e endógenos que influenciam o  ritmo biológico. 

 

 

(MIRANDA-NETO; IWANKA,1997) 
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Para os seres vivos a luz é um sincronizador importante, enquanto que para o 

homem, além da luz, o trabalho, juntamente com as relações sociais, também são 

fundamentais para sua sincronização (MIRANDA-NETO; IWANKO, 1997). Nos 

fatores endógenos, o RC sofre influência direta de hormônios secretados, tais como 

a Serotonina, a melatonina e o Cortisol (fig.2). 

Figura 2 – Hormônios e seus ciclos biológicos. (RICH & MORRIS,2002; 

GOLOMBECK  & CARDINALLI, 1997; PRADELLA-HALLINAN,1999; BALONE & MOURA, 

2008) 

 

 

O Cortisol é secretado em seus maiores níveis de concentração pela manhã. 

O cortisol aumenta a produção de energia a partir de gorduras e proteínas (RICK 

MORRIS, 2002). A melatonina é secretada pela glândula pineal, a qual é 

considerada como o marca-passo circadiano (fig.3), modulando os ritmos biológicos 

nos mamíferos (GOLOMBECK; CARDINALLI,1997). A melatonina não é 

armazenada no organismo, variam entre valores diurnos e noturnos de 50 a 40 mil 

mg/g respectivamente (ARENDT,2006). 
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Figura 3. Influência do ciclo claro-escuro nas funções hormonais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre os fatores endógenos apresentados na figura 1, A serotonina, principal 

neurotransmissor do NSQ/hipotalâmico, que atua na regulação dos ritmos 

biológicos, funciona com seus picos no ciclo de luz, ajustando as funções 

comportamentais, melhorando o estado de vigília, diminuição dos estados 

depressivos e compulsivos (BALLONE; MOURA, 2008) 

 Quando se faz um experimento cronobiológico, é imperativo que o ciclo 

claro/escuro seja controlado, registrado e explicitado, já que este ciclo é 

considerado o principal sincronizador dos RC (MARQUES; MENNA-BARRETO, 

1999).   

 Estudos cronobiológicos demonstram que também existem momentos 

especiais para a prática de exercícios físicos (BORGES; STABILLE, 2004).   Os 

estudos sobre os efeitos do exercício no padrão de sono tiveram início há pouco 

mais de 30 anos. O exercício quando praticado de forma controlada traz efeitos 

benéficos para uma boa noite de sono, da mesma forma que ele é restaurador e 

relaxante. Este tem uma significante influência nos ritmos circadianos, igualmente 

aos efeitos da luz, de acordo com Youngstedt (apud MELLO et al., 2002). O efeito 

do exercício segundo Mello et al. (2005) e Almirall & Marcet, (1995) realizado em 

diferentes horas do dia pode influenciar no aumento da temperatura corporal, sendo 

NSQ 

Neural 

Humoral 
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que esta pode sofrer um atraso ou avanço de fase, dependendo da hora em que foi 

realizada. (Fig.4) 

Figura 4. Variação da temperatura corporal dos diferentes cronotipos. (ALMIRALL & 

MARCET, 1995). 

 

  Com as variações dos ciclos geofísicos é possível classificar os seres vivos 

em diferentes cronotipos, porque cada indivíduo se comporta fisiologicamente 

diferente, de acordo com a hora do dia (GONGORRA, 2000). Em 1976, Horne e 

Östberg, publicaram um questionário para definir o cronotipo do indivíduo. São três 

os cronotipos: matutinos, vespertinos e intermediários. O questionário chamado 

Morningness-Eveningness Questionaire (MEQ), após sua validação passou a ser 

amplamente investigado até hoje. Os autores também observaram que há uma 

grande variação da temperatura corporal no período de 24 horas (ritmo circadiano) 

e o horário de acordar e dormir (HIDALGO et al, 2001). Segundo Mello  et al. 

(2002), os matutinos e vespertinos podem ainda ser classificados em extremos ou 

definidos e moderados. Os matutinos preferem despertar bem cedo, por volta das 5 

e 7 horas da manhã e tem preferência por dormir cedo, entre às 21 horas. Para 

Marques e Menna-Barreto (1999) indivíduos matutinos, quando comparados aos 

vespertinos, apresenta um avanço de fase em variáveis diferentes como por 

exemplo, a temperatura e o ciclo sono/vigília. Os matutinos representam de 10 a 

20% da população. Os vespertinos têm preferência por dormir e acordar tarde, 

mostrando melhor desempenho no período da tarde e noite. Eles representam de 8 
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a 10% da população. Segundo Miranda-Neto e Iwanko (1997) os vespertinos são 

considerados indivíduos desajustados e preguiçosos, porque a sociedade privilegia 

os matutinos, e os vespertinos têm que se adaptar aos horários dos matutinos e 

intermediários. Enfim, os intermediários são indiferentes, pois não têm preferência 

específica para o horário de dormir e acordar, desempenhando bem suas atividades 

a qualquer período do dia. Representam a maioria da população. Para Miranda-

Neto e Iwanko (1997) o desconhecimento de seu cronotipo interfere na capacidade 

que o indivíduo tem para realizar trabalho em diferentes turnos. 

 No trabalho realizado por Borges e Stabille (2004) com praticantes de 

atividade física a predominância foi de indivíduos com o cronotipo moderadamente 

matutino e ausência de definidamente vespertino. 

     A predominância do cronotipo intermediário é esperada (CARDINALI et 

al.,1992), e este foi identificado também por Bertoli, Stabille e Evangelista (2004) 

entre estudantes universitários, por Piveta, Caetano e Silva, (1998) com alunos do 

ensino médio, por Gonçalves e Stabille (2001) com professores do ensino 

fundamental, e por Almondes e Araújo (2003) também com estudantes 

universitários. 

            O RC, por definição, é um processo que varia periodicamente no tempo, 

constituindo-se em uma manifestação de um fenômeno que se repete com o 

mesmo período (MARQUES; MENNA-BARRETO, 2003).  Já o período é o intervalo 

de tempo em que um ciclo se completa. 

 Para Marques e Menna-Barreto (2003) os ritmos biológicos evidenciam sua 

importância fundamental na organização dos seres vivos. São capazes de 

permanecer em um organismo mesmo na ausência de pistas temporais, os 

chamados “zeitgebers”, que em alemão é aquele que impõe o tempo, capaz de 

provocar um arrastamento, sincronizando os ritmos endógenos aos eventos cíclicos 

ambientais.  (GONGORRA, 2000). 

O sono exerce um efeito modulatório sobre a maioria dos componentes 

endócrinos. O cortisol secretado pelo córtex suprarrenal é controlado pelo hormônio 

adrenocorticotrófico que está diretamente ligado a respostas estressoras 

comportamentais (TUFIK, 2008), bem como na manutenção hormonal da 
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capacidade contrátil do músculo, sendo um hormônio catalisador a ação do 

hormônio testosterona (TEO; McGUIGAN; NEWTON, 2011). Este hormônio tem seu 

pico secretor nas primeiras horas da manhã (Figura 5) 

 

Figura 5. Ritmos circadianos dos hormônios salivares. (TEO et al. (2011). 

 

             Os outros hormônios diretamente ligados ao ciclo claro/escuro são a 

melatonina, secretado pela glândula Pineal, onde nos mamíferos também modulam 

os ritmos circadianos (GOLOMBECK; CARDINALI, 1997). A glândula Pineal 

funciona como um marca-passo circadiano, portanto a melatonina pode ser a base 

tanto do relógio circadiano como do circanual (cerca de um ano). Segundo Arendt 

(2006), a melatonina não é armazenada, apresentando variação entre valores 

diurnos e noturnos. 

A periodização das atividades físicas entre os períodos matutino e 

vespertino podem influenciar na destreza de coordenação motora e respostas a 

estímulos sensório-motores devido à diferente concentração do hormônio cortisol, 

onde alcança seu pico hormonal nas primeiras horas do dia (MARQUES; MENNA-

BARRETO, 2003). Com estas informações as dúvidas apareceram quanto ao 

melhor aproveitamento das atividades físicas em períodos em que há influência do 

ciclo circadiano. Com o adolescente em seu ritmo de vida diária, com estudos, 

compromissos comuns à idade, como, treinos, aulas extras de línguas, uso 
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indiscriminado de computador por tempos prolongados, esse ritmo biológico fica 

alterado. .Assim, a qualidade do sono fica prejudicada e há uma tendência do 

adolescente tornar-se um indivíduo com características vespertinas, aonde o pico 

hormonal da serotonina chega ao seu ápice mais tarde, estando mais sonolento 

durante a manhã, por consequência os reflexos sensório-motores estarem mais 

baixos (SILVA et al, 1990). 

 No estudo realizado por Teo et al. (2011), foi investigado a influência do RC 

no hormônio Cortisol e testosterona na produção de força máxima e potência em 20 

estudantes universitários. Os resultados apresentados mostraram que há evidências 

para que programas de treinamento de força e potência sejam realizados no 

período vespertino, em torno das 16 horas (Figura 6). 

 

Figura  6    Medidas de força e potência em diferentes horários do dia.(Teo et al. (2011). 

 

 

2.2 COORDENAÇÃO MOTORA CORPORAL 

A coordenação motora é definida como a capacidade de integrar  sistemas 

motores com várias modalidades sensoriais dentro de um movimento eficiente. A 

habilidade motora é o padrão motor fundamental realizado com precisão e controle, 
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a  precisão é enfatizada e o movimento é limitado, como no lançamento de uma 

bola em direção a um alvo (GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J.,2005).   

 A coordenação motora e as habilidades cognitivas, amadurecem na medida 

em que a maturação do sistema nervoso central se desenvolve, possibilitando o 

aprendizado progressivo das habilidades motoras e cognitivas. Considerando-se 

que os bebês e as crianças sejam capazes de realizar movimentos complexos, os 

níveis de coordenação e controle motor fino, só serão alcançados após o término da 

formação da mielina, ou seja, na adolescência (KOLB; WHISHAW, 2002). 

 

              De acordo com Fonseca (2001): 

“Em cada idade o movimento toma características significativas e a 
aquisição ou aparição de determinados comportamentos motores 
tem repercussões importantes no desenvolvimento da criança. Cada 
aquisição influencia na anterior, tanto no domínio mental como no 
motor, através da experiência e troca com o meio.” 

              

De acordo com Gallahue e Ozmun (2005), o desenvolvimento motor pode 

ser dividido em três categorias: os movimentos estabilizadores (equilíbrio e 

sustentação), movimentos locomotores (mudança de localização) e os movimentos 

manipulativos (apreensão e recepção de objetos) (Fig.7). 

 

Figura 7.  Fases do desenvolvimento da coordenação motora.  

 

 

(KOLB & WHISHAW,2002)  
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De acordo com cada faixa etária, estes movimentos estarão em estágios e fases 

diferentes. As crianças na primeira infância, que compreende a faixa dos dois anos 

aos seis anos, apresentam as habilidades percepto-motoras em pleno 

desenvolvimento, mas confunde direção, esquema corporal, temporal e espacial. Na 

segunda infância, entre os seis e dez anos, as crianças apresentam as preferências 

manuais e perceptivas visuais bem estabelecidas. O tempo de reação ainda é lento, 

o que causa dificuldade com a coordenação viso-manual/pedal, não estando aptas 

para extensos períodos de atividades minuciosas. Nesta faixa etária, a maioria das 

habilidades motoras fundamentais tem potencial para estarem bem definidas, mas 

as atividades que envolvem os olhos e os membros desenvolvem-se lentamente. 

Este período marca a transição do refinamento das habilidades motoras 

fundamentais para as habilidades refinadas, que propiciam o estabelecimento de 

jogos de liderança e o desenvolvimento de habilidades atléticas (ROSA-

NETO,2002). O aprendizado motor é proporcional à maturação da área pré-frontal 

associada às experiências da criança (KOLB & WHISHAW, 2002). A maturação da 

área pré-frontal permite melhor planejamento do movimento, permitindo de forma 

consciente, associar dois os mais movimentos. Embora a mielinização da área pré-

frontal ocorra neste período, ela continua a acontecer durante as próximas fases, 

até aproximadamente os dezoito anos de idade. Na adolescência, que compreende 

dos dez aos dezoito anos, o comportamento motor esperado é caracterizado pela 

fase de habilidades motoras especializadas. Depois que a criança atinge o estágio 

maduro de um padrão motor fundamental, poucas alterações ocorrem. As 

mudanças ocorrem na precisão, exatidão e no controle motor. Na primeira fase da 

adolescência, a criança começa a enfatizar a precisão e a habilidade de 

desempenho em jogos e movimentos relacionados aos esportes. Na segunda fase 

da adolescência, é marcada pela autoconsciência dos recursos físicos e pessoais e 

suas limitações, a ênfase está na melhora da competência.  Na terceira fase da 

adolescência, ocorre o estágio de utilização permanente das habilidades adquiridas, 

os indivíduos reduzem a área de suas buscas atléticas e há uma maior 

especialização no refinamento de habilidades (ROSA-NETO, 2002). 
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             Na criança, o êxito das atividades coordenativas em cada uma de suas 

etapas varia conforme o nível de aprendizado e a evolução do seu desenvolvimento 

motor (ROSA-NETO, 2002). 

            Mc Cullagh e Weiss (2003) colocaram que as crianças não estão 

completamente maduras na atenção seletiva, na velocidade de processamento 

visual e nos processos de controle antes dos 12 anos. 

Gallahue e Ozmun (2005), ainda dizem que o desenvolvimento motor é 

construído ao longo da vida do indivíduo, através das experiências biológicas 

vividas e o meio ambiente que o circunda, o indivíduo é uma porta aberta a novas 

experiências. 

            Em nosso estudo, analisamos a relação do ritmo circadiano e a coordenação 

motora entre a idade de 11 e 12 anos, pela fase de transição em que se as crianças 

se encontram no desenvolvimento motor, bem como delimitamos ao sexo 

masculino, pois, conforme trabalhos realizados por vários autores (BELTRAME; 

SILVA; STAVISKI, 2007; PEREZ e SANZ, 2007), os meninos apresentam melhor 

desempenho motor em atividades com bola e equilíbrio enquanto que as meninas 

apresentam melhor desempenho nas destrezas manuais. Os autores atribuíram 

estas diferenças nas habilidades motoras entre o gênero masculino e feminino aos 

estereótipos sexuais, influenciados pela cultura a qual as crianças estão inseridas. 

 

2.3 TRANSTORNO DE DESENVOLVIMENTO E COORDENAÇÃO (TDC) 

 Como no desenvolvimento motor encontramos crianças com respostas 

motoras adequadas à sua idade cronológica, também encontramos na literatura, 

conforme citado no DSM-IV, classificado com o código 315.4 e no Código 

Internacional de doenças (CID-10) como F82, o Transtorno de Desenvolvimento de 

Coordenação (TDC), que se aplica nos casos onde os distúrbios físico-neurológicos 

conhecidos, estão ausentes. Transtorno este no qual a criança apresenta um 

desenvolvimento da coordenação motora abaixo do esperado para a idade 

cronológica e nível cognitivo nas atividades que requerem coordenação motora 

(SCHWARTZMAN, 2009; DAVID, 1995; MARTINI; POLATAJKO, 1998). 
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            Apesar de não haver estatísticas brasileiras, estima-se que de cinco a dez 

por cento das crianças em idade escolar apresentam TDC (CERMACK  et  al., 2002; 

DAVID, 1995; MARTINI e POLATAJKO, 1998). 

            Estudos demonstram, apesar de não haver consenso, que os distúrbios da 

coordenação podem estar associados à prematuridade e ao baixo peso do recém-

nato (CHERKES-JULKOWSKI, 1998; GOYEN et al., 1998; LUOMA et al., 1998; 

MAGALHÃES et al., 1999; MAGALHÃES et al., 2003). 

            Alguns sinais estão associados ao TDC, entre eles, inconsistência no 

desempenho de tarefas, desajeitamento, problemas de ritmo e na transferência de 

aprendizagem, declínio de desempenho com a repetição e tensão corporal e 

excesso de atividade muscular na execução de tarefas motoras  (SELLERS, 1995).  

Segundo apresentado por LIFANTE, S.M., 2009: 

  

“No que se refere ao desenvolvimento de habilidades motoras, as 
evidências revelam que crianças com Síndrome de Down (SD), 
apresentam certo atraso nas aquisições de marcos motores básicos, 
indicando que estes marcos emergem em tempo diferenciado (tardio) 
ao das crianças com desenvolvimento típico (WEEKS, 2000; 
MANCINI et al. 2003). (...) Destacamos que, as características do 
desenvolvimento motor de crianças com SD, ocorrerão passando 
pelos mesmos períodos sensório-motores e na mesma sequência do 
que a observada nas crianças normais, porém de forma mais lenta, 
pois a mesma possui dentro de suas limitações, um déficit motor. 
Importa assim, reforçar a importância de estudos na área, para que 
possamos esclarecer aspectos sobre o desenvolvimento global de 
pessoas com SD.” 
 

            Os transtornos de coordenação motora podem estar presentes nas crianças 

que apresentam quadros de deficiência intelectual (DI), entre elas a Síndrome de 

Down (SD), que é ocorre na proporção de 1:600 a 800 nascidos vivos (DEVLIN; 

MORRISON, 2004). Kaplan e Sadok (2003) comentam que a DI está sempre 

presente no indivíduo com SD geralmente de forma moderada, apresenta hipotonia 

muscular generalizada, pouca coordenação dos movimentos, hiperextensibilidade 

articular, frouxidão ligamentar da primeira e segunda vértebra cervical, entre outras 

características.  Silva e Ferreira (2001) realizaram uma investigação para avaliar a 

coordenação motora de indivíduos com SD antes e após realizarem um programa de 

atividades físicas programadas, para esta avaliação, utilizaram a bateria de teste 
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KTK (Teste de Coordenação Corporal para crianças) de Kiphard e Schiling (1974 

apud GORLA, 2009). Este teste consiste em uma bateria de quatro exercícios sendo 

caminhar a retaguarda, pulo monopodal, pular de lado e teste de mudar de lado. 

Sendo que cada teste, a criança deve realizar três vezes cada teste. Os resultados 

apontaram melhora no desempenho coordenativo dos indivíduos com SD após 

refazerem a bateria de testes.                                           

 

 2.4 O TESTE  DE COORDENAÇÃO MOTORA PARA CRIANÇAS (KTK) 

O teste de KTK, que se origina do alemão (Köoperkoordination Test für 

Kinder), descrito por Kiphard e Schiling, 1974 e adaptado por Gorla,2009. O teste   

possui uma confiabilidade  de 90 (r=0,90), conforme estabelecido por Kiphard e 

Schiling (1974), onde aplicou teste e reteste em 1228 crianças de idade escolar, o 

que demonstra credibilidade para aplicação do mesmo (GORLA, 2009).  

É aplicada uma bateria de quatro testes, tendo como objetivos: 

1. Tarefa 1 - Teste de Equilíbrio (TE) – Objetivo de avaliar a estabilidade 
e equilíbrio em marcha para trás; 

2. Tarefa 2 -  Salto Monopodal (SM) – Objetivo de avaliar coordenação 
motora de membros inferiores; força/ energia dinâmica; 

3. Tarefa 3 – Saltos Laterais (SL) – Objetivo de testar agilidade em 
saltos alternados bimodais; 

4. Tarefa 4 – Transferência sobre plataforma (TP) – Objetivo de testar 
lateralidade; estruturação espaço-temporal; 

 

Com o objetivo de analisar a coordenação motora global de crianças com 

deficiência mental, Gorla (2001) elaborou um programa de educação física 

orientado. Participaram deste estudo 9 (nove) crianças com idade entre 6 e 11 anos 

e como instrumentos de avaliação o autor utilizou o teste KTK como pré e pós-teste, 

ao final do estudo observou-se, que houve uma melhora na variável da coordenação 

motora global dos participantes. 

Gimenez et al. (2006), investigaram a possível formação de módulos na 

aquisição de habilidades motoras em pessoas normais e pessoas com SD. Todos 

praticaram a reprodução manual de um padrão gráfico composto de cinco linhas 

retas, ao qual foi adicionado um novo padrão após 100 execuções. Concluíram que 
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as pessoas com SD tiveram dificuldades para formar módulos e seu desempenho foi 

similar ao das crianças. Analisa-se assim que a ausência de modularidade no 

comportamento pode explicar as dificuldades motoras, muitas vezes enfrentadas por 

pessoas com SD. 

Nos estudos de Linfante (2009), concluiu que a intervenção planejada em 

conformidade com a estrutura e desenvolvimento da pessoa com SD, pode 

promover a exploração do potencial de habilidades motoras desses indivíduos, 

tornando-os mais capacitados e independentes, contudo menos dependentes. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Geral 

 Este estudo teve como objetivo investigar a influência do ritmo circadiano 

na coordenação motora corporal em meninos aos 11 e 12 anos comparando o 

desempenho de futebolistas de categorias de base, escolares saudáveis e meninos 

com Síndrome de Down.    

3.2 Específico 

 

 Identificar o cronotipo do grupo de futebolistas, alunos sadios e crianças com 

síndrome de Down; 

 Obter a pontuação de cada grupo na bateria de teste de coordenação 

corporal em período matutino e vespertino; 

  Comparar os resultados das habilidades motoras corporais entre os  

períodos matutino e vespertino com o cronotipo dos grupos; 

 Avaliar a sensibilidade do teste KTK no grupo de futebolistas, alunos sadios 

e crianças com síndrome de Down. 
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4. MATERIAL E MÉTODO 

 

4.1 Participantes 

Os participantes foram contatados em diferentes locais para a formação dos 

três grupos a serem avaliados.  Grupo 1: composto por atletas de categorias de 

base de um time de futebol profissional da cidade de São Paulo; Grupo 2: composto 

por escolares saudáveis e não atletas matriculados em escola regular, de período 

integral (6º ano e 7º ano) do ensino fundamental II do município de Cotia-SP e 

Grupo 3: composto por meninos com diagnóstico de Síndrome de Down que 

frequentavam a  Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE) dos municípios 

de Barueri-SP e Carapicuíba-SP 

A escolha da idade se deu com base nos estudos de Fernandes (1999), que 

considera esta faixa etária sensível ao teste. Todos os participantes, por meio de 

seus responsáveis, receberam a carta de informação ao sujeito e o termo de 

consentimento livre e esclarecido para assinatura (apêndice III). O mesmo termo de 

consentimento livre e esclarecido foi aceito pelas instituições participantes 

(apêndice IV), após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, processo: CEP/UPM nº 1406/10/2011 e CAAE nº 

0100.0.272.000-11. A escolha dos participantes foi feita de forma aleatória, 

respeitando-se a faixa etária a ser pesquisada (nascidos em 2000 e 2001) mediante 

anuências de seus pais ou cuidadores. Foram excluídos do estudo alunos que 

apresentaram diagnósticos ortopédicos que pudessem comprometer seu 

desempenho físico e/ou intelectual. 

          As informações sobre os participantes foram registradas em ficha de 

entrevista aplicada pelo pesquisador anteriormente à avaliação (apêndice I ), bem 

como um questionário estruturado de investigação de cronotipo (anexo1.)(Horne e 

Östberg, 1976) foi entregue aos cuidadores para preencherem  de acordo com as 

questões apresentadas conforme característica do  indivíduo avaliado.  Os critérios 



35 

 

de exclusão para participação deste estudo foram: diagnósticos médicos 

ortopédicos que pudessem prejudicar o desempenho nos testes ou contra indicação 

médica devido a outros problemas de saúde. Também foram excluídos aqueles que 

não mostrassem adequação às solicitações do teste. 

4.2 Locais de aplicação dos testes 

Os testes foram aplicados nos pátios e nas quadras poliesportivas das escolas 

envolvidas. Os horários foram programados para serem realizados durante o horário 

de aulas de educação física dos escolares e  dos meninos com SD, assim como 

para estes últimos também no horário em que tiveram atividades nas instituições 

convidadas. Os atletas futebolistas foram avaliados antes dos horários de 

treinamento, para não interferir na programação de atividades coletivas e nem nas 

possíveis fadigas devido aos treinos.    

4.3 Instrumentos para coleta de dados 

Para a coleta de dados antropométricos foram utilizados: Balança para peso 

corporal da marca Filizolla, devidamente calibrada pelo Instituto Nacional de 

Metrologia (INMETRO), uma trena profissional afixada na parede para coletar dados 

de altura do avaliado, cronômetro digital da marca Casio e kit de materiais para 

aplicação do teste KTK, confeccionados em marcenaria, com as medidas  descritas 

por Kiphard e Schiling, (1974)  . 

O kit de materiais para o teste KTK compreende: 

Tarefa 1 - Trave de Equilíbrio (TE) 

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

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

com larguras de 6cm, 4,5cm e 3cm. 
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 Na parte inferior são presos pequenos travessões de 15 x 1,5 x 5cm, espaçados de 

50 em 50 cm. Com isso, as traves alcançam uma altura total de 5cm. Como 

superfície de apoio para saída, coloca-se à frente da trave, uma plataforma medindo 

25 x 25 x 5cm. As três traves de equilíbrio são colocadas paralelamente (Fig8). 

Execução: A tarefa consiste em caminhar à retaguarda sobre três traves de madeira 

com espessuras diferentes. São válidas três tentativas em cada trave. Durante o 

deslocamento (passos) não é permitido tocar o solo com os pés no chão. Antes das 

tentativas válidas, o sujeito terá um pré-exercício para se adaptar à trave, no qual 

realiza um deslocamento à frente e outro à retaguarda. Para a avaliação da tarefa, 

conta-se o número de passos à retaguarda realizada pelo sujeito em cada uma das 

três tentativas em cada trave. 

Figura 08. Trave de equilíbrio a retaguarda – tarefa 1 

 

.Tarefa 02 - Salto Monopodal (SM) 

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

Material: Serão usados 12 blocos de espuma, medindo cada um 50 x 20 x 5cm 

(Fig.9). 

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

sobre os outros, com uma das pernas. São previstos dois exercícios ensaio para 

cada perna. De acordo com cada faixa etária, iniciam-se os saltos. Como foram 

avaliados sujeitos de 11 e 12 anos, iniciaram-se os saltos com 7 blocos (GORLA, 

ARAÚJO e RODRIGUES, 2009). Antes do exercício, o avaliador deverá apertar 
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visivelmente os blocos de espuma para baixo, a fim de demonstrar aos sujeitos que 

não há perigo caso o mesmo entre em choque com o material. São computados 

pontos a cada tentativa positiva, de no máximo três tentativas até o máximo de 12 

blocos. 

Figura 09. Bloco de espuma – tarefa 2. 

 

Tarefa 03 - Salto Lateral (SL) 

Objetivo: Velocidade em saltos alternados. 

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

sarrafo divisório de 60 x 4 x 2cm e um cronômetro (Fig.10). 

Execução: A tarefa consiste em saltitar de um lado para o outro, com os dois pés ao 

mesmo tempo, o mais rápido possível, durante 15 segundos. É registrado o número 

máximo de saltos em 15 segundos.  
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Figura 10. Plataforma de saltos laterais – tarefa 3. 

 

 

 

Tarefa 04 - Transferência Sobre Plataforma (TP) 

Objetivo: lateralidade; estruturação espaço-temporal. 

Material: Serão utilizados para o teste, 2 plataformas de 25 x 25 x 5cm  (Fig.11) e 

um cronômetro. 

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

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

12,5 cm entre elas. O tempo de duração é de 20 segundos, e o sujeito terá duas 

tentativas para realização da tarefa. Primeiramente o sujeito fica sobre uma 

plataforma e a outra ao lado, passa esta plataforma do seu lado direito e coloca no 

seu lado esquerdo com as duas mãos, passando a pisar sobre esta e assim por 

diante em um deslocamento lateral. Os pontos são contados em voz alta pelo 

avaliador e anotados. 

 As plataformas são colocadas lado a lado com uma distância entre elas de 5 

cm. Na direção de deslocar é necessária uma área livre  de 5 a 6 metros. 
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Figura 11. Plataforma para deslocamento lateral, para o teste são necessárias duas 

plataformas. Tarefa 4. 

 

 

 

4.4 Procedimentos 

Para a aplicação dos testes KTK e coleta de dados antropométricos, os 

indivíduos de cada grupo foram avaliados em seus respectivos ambientes escolares, 

locais de intervenções terapêuticas (APAEs) e no centro de treinamento para os 

futebolistas. Inicialmente foi coletado o peso e altura, onde a trena foi fixada na 

coluna da parede, com a marca 0 (zero) centímetro e solicitado ao indivíduo para 

encostar a cabeça e olhar adiante (linha do horizonte). Para aferição do peso, o 

indivíduo ficou sem calçado, apenas com shorts e camiseta e anotado o peso 

indicado no visor digital após aviso sonoro de estabilização da oscilação do peso, o 

peso foi calculado em quilogramas (Kg). 

Nas tarefas do KTK, cada indivíduo realizou uma tarefa por vez, respeitando a 

ordem: tarefa 01, 02,03 e 04. Com os grupos formados, só passou adiante para a 

próxima tarefa quando todos do grupo em avaliação tivessem concluído a tarefa 

designada. As pontuações foram anotadas em planilhas, conforme apêndices I e II, 

(KIPHARD & SCHILLING, 1974 In: GORLA,2009), para cada indivíduo, formando 

três grupos: Grupo 1 (G1) para os futebolistas; Grupo 2 (G2) para os escolares e 
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grupo 3 (G3) para os meninos com síndrome de Down. Foi montada uma planilha 

através do programa  Excel 7.0, para armazenamento dos dados, como: Nome, Data 

de nascimento, Lateralidade, Peso (Kg), Altura (metros), IMC (Índice de Massa 

Corporal), Cronotipo, Tarefa 1 Manhã (T1 M), Tarefa 1 Tarde (T1 T), Tarefa 2 Manhã 

(T2 M), Tarefa 2 Tarde (T2 T), tarefa 3 Manhã (T3 M), tarefa 3 Tarde (T3 T), tarefa 4 

Manhã (T4 M), tarefa 4 Tarde (T4 T), somatórias Manhã (SM M) e somatórias Tarde 

(SM T). 

Para análise foram considerados os valores SM M, SM T e os resultados da 

cronotipia de cada grupo. 

4.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Foram calculadas para todos os pesquisados as diferenças das somatórias 

obtidas no teste KTK no período da manhã e da tarde (Dif SM) e somente para os 

indivíduos para os quais a classificação do cronotipo não foi intermediária, as 

diferenças da somatória obtidas no teste KTK no período de seu cronotipo e do outro 

período (Dif SM Cr).  

A seguir foram construídos gráficos de Boxplot para as variáveis SM M, SM T e 

SM Cr para cada um dos três grupos.  

O Boxplot é um gráfico em formato de caixa limitado na parte inferior pelo 1º 

quartil e na parte superior pelo 3º quartil. A mediana é representada por um traço no 

interior desta caixa e há segmentos de reta  que ligam as extremidades superior e 

inferior desta caixa até respectivamente os valores máximo e mínimo que não sejam 

observações discrepantes (possíveis outliers). Observações discrepantes aparecem 

no gráfico como um asterisco. Desta forma, o gráfico de Boxplot fornece ao mesmo 

tempo informações com respeito à variabilidade e a simetria dos dados. Nos gráficos 

de Boxplot realizados a média também foi destacada.  

No grupo dos alunos, o participante número 15 foi apontado como possível 

observação discrepante para as três variáveis, sendo tal aluno descartado da 

amostra, por ser considerado como tendo um desenvolvimento atípico para a idade, 

ficando a amostra dos alunos com 18 componentes.  
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Foi realizada uma análise descritiva com cálculo da média, erro padrão, desvio 

padrão, coeficiente de variação, mínimo, 1º quartil, mediana, 3º quartil e máximo 

para as variáveis SM M, SM T, SM Cr, Dif SM e Dif SM Cr por grupo de estudo. 

Foi testada a aderência à distribuição Normal das variáveis SM M, SM T, SM 

Cr, Dif SM e Dif SM Cr para os três grupos por meio de realização do teste de 

aderência de Anderson Darling.  

Uma vez que houve tal aderência para as variáveis Dif SM nos três grupos, 

testou-se, utilizando-se o teste t de Student, se em cada grupo a média da variável 

Dif SM foi igual a zero, não havendo portanto diferença no resultado médio do teste 

KTK nos dois períodos. 

Como também houve tal aderência para as variáveis Dif SM Cr nos três 

grupos, testou-se, utilizando-se o teste t de Student, se em cada grupo a média da 

variável Dif SM Cr foi igual a zero, não havendo, portanto, diferença no resultado 

médio do teste KTK no período do cronotipo com o resultado obtido no outro 

período. 

Embora tenha havido aderência à distribuição Normal para todas as variáveis, 

para se testar a igualdade das médias das somatórias do teste KTK no período da 

manhã, no período da tarde, e no período do cronotipo de cada indivíduo para cada 

um dos três grupos (atletas, alunos e crianças com SD), optou-se por utilizar a 

análise de variância não paramétrica de Kruskal-Wallis em função do pequeno 

número de indivíduos por grupo e do fato da análise de variância ser não 

balanceada, tendo os três grupos tamanhos distintos.  

Todos os testes de hipótese foram realizados adotando-se um nível de 

significância de 5%, sendo portanto, rejeitadas as hipóteses com nível descritivo 

(valor-P) inferior a 0,05. 

As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa estatístico 

Minitab® versão 16. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Caracterizações da amostra 

Participaram do estudo 50 meninos na faixa etária entre 11 e 12 anos 

(nascidos em 2000 e 2001), divididos nos três grupos propostos para este estudo: 

21 atletas (grupo 1), 19 alunos (grupo 2) e 10 crianças com síndrome de Down 

(grupo 3). Um aluno do grupo 2 (participante número 15) apresentou resultado 

discrepante do restante do grupo para as três medidas. Optou-se por excluí-lo da 

amostra, permanecendo o grupo 2 com os 18 alunos restantes. Dessa forma o 

estudo foi realizado com 49 participantes.  

A rotina de atividades do grupo 1 compreendia atividades de treinamento 

esportivo com atividades lúdicas esportivas, fundamentos das habilidades do futebol 

e jogos livres três vezes por semana, sendo um dia de jogos amistosos. No outro 

período do dia os meninos participam de atividades escolares regulares, bem como 

prática de atividades físicas escolares curriculares e competitivas. No grupo 2, os 

alunos estudavam em escola pública em período integral, sendo a rotina de 

atividades físicas e recreacionais curriculares realizadas duas a três vezes por 

semana. Os meninos do grupo 3 participavam de atividades escolares em um 

período do dia sendo complementadas suas atividades com terapias diversas de 

uma a duas vezes por semana. 

Para todos os grupos foram registrados os dados referentes aos cronotipos, 

classificados em matutino, intermediário ou vespertino e as somatórias do teste KTK 

obtidas no período da manhã (SM M) e tarde (SM T). Foi também determinada para 

cada indivíduo o valor da somatória SM Cr referente à somatória do teste KTK no 

período indicado como de seu cronotipo, no caso matutino ou vespertino, ou 

resultante da média dos valores SM M e SM T, no caso de classificação 

intermediária para o cronotipo.  
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5.2. Aplicação dos testes 

A aplicação dos testes ocorreu em dois momentos para os três grupos, ou 

seja, período matutino (entre 8h00 e 10h) e período vespertino (entre 14hrs e 16hrs). 

 O grupo 1 foi avaliado nas dependências  do Centro de Formação de atletas 

do clube de futebol com concordância através de carta de consentimento livre e 

esclarecido pela instituição e por um dos responsáveis pelo indivíduo avaliado, em 

ambos os períodos, sempre realizados antes de qualquer atividade física para não 

haver interferência nas habilidades testadas. 

            O grupo 2 foi avaliado na área desportiva e pátio da escola com 

concordância através de carta de consentimento livre e esclarecido pela instituição e 

por um dos responsáveis pelo indivíduo avaliado, durante os horários das aulas de 

educação física. 

            O grupo 3 foi avaliado nas dependências das APAEs dos respectivos 

municípios envolvidos na pesquisa com concordância através de carta de 

consentimento livre e esclarecido pela instituição e por um dos responsáveis pelo 

indivíduo avaliado, nos horários das terapias de cada indivíduo e nas respectivas 

escolas onde cada um estava matriculado,  nos horários das atividades físicas ou 

apoio pedagógico.   

 

5.3. Resultados do teste KTK e Cronotipia 

No presente estudo, realizado somente com meninos entre 11 e 12 anos, 

houve predomínio do cronotipo  matutino e Intermediário, conforme resultados 

apresentados no gráfico 1 para os três grupos avaliados, de acordo com o questionário 

de matutinidade e vespertinidade de Horne & Östberg (1976). 
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Gráfico 1- Número de participantes para cada cronotipo.  

 

 

 

 

Os valores encontrados nos testes KTK para os três grupos investigados 

nesta pesquisa, mostram o melhor desempenho dos grupos no período vespertino, 

embora bem próximos seus valores, não obtendo diferença estatisticamente com 

significância (p<0,05). 

 

Gráfico 2 – Valores totais obtidos no teste KTK para os grupo G1, G2 e G3. 
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Os gráficos 3, 4 e 5 apresentam as somatórias do teste KTK no período da 

manhã, da tarde e do cronotipo dos indivíduos por grupo. 

 

Gráfico 3 - Boxplot para as somatórias do teste KTK no período da manhã, da tarde e do 

cronotipo para os atletas. 
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Gráfico 4 - Boxplot para as somatórias do teste KTK no período da manhã, da tarde e do 
cronotipo para os 18 alunos da amostra 
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Gráfico 5 - Boxplot para as somatórias do teste KTK no período da manhã, da tarde e do 
cronotipo para as crianças com síndrome de Down 
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A Tabela 1 apresenta o tamanho da amostra, as estatísticas calculadas para as 

variáveis estudadas nos grupos dos atletas, dos alunos e das crianças com SD e os 

níveis descritivos (valor-P) dos testes de aderência de Anderson Darling para a 

distribuição de cada variável à distribuição Normal. O valor n de cada grupo se refere 

às comparações estatísticas dos resultados obtidos apenas entre os matutinos e 

vespertinos, para exata correlação entre os períodos investigados. 
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Tabela 1 – Tamanho da amostra, estatísticas descritivas e teste de aderência à Normal para as 
variáveis em estudo, nos três grupos. 

 

 
Variável  média erro desvio coef.de mínimo Q1 mediana Q3 máximo aderência 

à 

n padrão padrão variação Normal - 
P 

SM M 
atleta 

21 214,43 6,26 28,71 13,39 170,0 193,00 204,00 236,00 275,0 0,220 

SM T 
atleta 

21 217,76 4,34 19,87 9,13 178,0 205,50 222,00 233,50 244,0 0,162 

SM 
Cr 
atleta 

21 215,43 5,59 25,6 11,88 170,0 194,25 220,00 234,00 275,0 0,779 

Dif 
SM 
atleta 

21 -3,33 6,09 27,91 -837,44 -50,0 -26,50 -4,00 17,00 40,0 0,665 

Dif 
SM 
Cr 
atleta 

11 -2,55 9,14 30,32 -1191,12 -50,0 -24,00 -5,00 17,00 50,0 0,901 

SM M 
aluno 

18 205,50 8,07 34,22 16,65 141,0 188,75 202,50 231,75 268,0 0,524 

SM T 
aluno 

18 222,22 7,85 33,29 14,98 152,0 191,50 228,00 250,25 280,0 0,447 

SM 
Cr 
aluno 

18 209,58 7,93 33,66 16,06 146,5 187,75 208,25 232,75 274,0 0,679 

Dif 
SM 
aluno 

18 -16,72 4,50 19,08 -114,09 -54,0 -31,75 -13,00 -5,75 17,0 0,784 

Dif 
SM 
Cr 
aluno 

10 -15,40 8,35 26,42 -171,53 -54,0 -39,75 -16,50 13,25 22,0 0,737 

SM M 
SD 

10 71,50 6,19 19,57 27,38 36,0 59,75 71,00 89,25 98,0 0,805 

SM T 
SD 

10 74,90 6,12 19,36 25,85 34,0 62,75 80,00 86,00 104,0 0,280 

SM 
Cr 
SD 

10 72,80 6,01 18,99 26,09 36,0 63,50 71,25 88,50 98,0 0,549 

Dif 
SM 
SD 

10 -3,40 3,19 10,10 -297,11 -16,0 -13,25 -5,00 5,50 14,0 0,701 

Dif 
SM 
Cr 
SD 

5 -1,60 4,70 10,50 -656,40 -14,0 -10,50 -3,00 8,00 14,0 0,834 

 

 

 

Vale ressaltar que para todos os grupos as variáveis de diferença 

apresentaram grande variabilidade (alto coeficiente de variação em módulo).   

Verifica-se também na Tabela 1 que as distribuições de probabilidades de 

todas as variáveis aderiram à distribuição Normal, uma vez que todos os níveis 

descritivos foram maiores que 0,10. 
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Por meio do teste t de Student concluiu-se que não houve diferença entre as 

médias das somatórias do teste KTK aplicado de manhã e a tarde para os atletas (dif 

= – 3,33; P = 0,590) e para as crianças com Síndrome de Down (dif = – 3,40; P = 

0,315), porém no grupo dos alunos tal diferença ocorreu (dif = – 16,72; P = 0,002), 

obtendo-se vantagem para o desempenho no período vespertino.   Os gráficos 6, 7 e 

8 ilustram os testes realizados. 

 
Gráfico 6 – Gráfico de valores individuais para diferenças entre as somatórias do teste KTK no 
período da manhã, da tarde para o grupo dos atletas. 
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Gráfico 7 – Gráfico de valores individuais para diferenças entre as somatórias do teste KTK no 
período da manhã, da tarde para o grupo dos alunos. 
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Gráfico 8 – Gráfico de valores individuais para diferenças entre as somatórias do teste KTK no 
período da manhã, da tarde para o grupo das crianças com síndrome de Down. 
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Utilizando-se o teste t de Student, concluiu-se que não houve diferença entre 

as médias das somatórias do teste KTK aplicado no horário do cronotipo do 

indivíduo e no outro horário para os atletas (dif = – 2,55; P = 0,786) e para as 

crianças com Síndrome de Down (dif = – 1,60; P = 0,751). No grupo dos alunos tal 

diferença desta vez não ocorreu (dif = – 15,40; P = 0,098), porém como o tamanho 

da amostra é pequeno (n= 10), poderia se adotar um nível de significância de 10%, 

ocorrendo a rejeição da hipótese. Desta forma, sugere-se que novas pesquisas 

sejam realizadas, com maior tamanho de amostra, para confirmar ou não os 

resultados aqui encontrados. Os gráficos 9 10 e 11 ilustram os testes realizados. 

Gráfico 9 – Gráfico de valores individuais para diferenças entre as somatórias do teste KTK no 
período do cronotipo e no outro período para o grupo dos atletas. 
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Gráfico 10 – Gráfico de valores individuais para diferenças entre as somatórias do teste KTK no 
período do cronotipo e no outro período para o grupo dos alunos. 
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Gráfico 11 – Gráfico de valores individuais para diferenças entre as somatórias do teste KTK no 
período do cronotipo e no outro período para o grupo das crianças com síndrome de Down. 
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Por meio de análises de variância não paramétrica de Kruskal-Wallis concluiu-

se que a somatória média do teste KTK não é igual nos três grupos no período da 

manhã (P = 0,000), nem no período da tarde (P = 0,000) nem considerando para 

cada indivíduo a medida feita segundo seu cronotipo (P = 0,000). Nos três casos 

foram realizados contrastes chegando-se a conclusão que o resultado obtido no 

grupo das crianças com SD difere dos demais. A Tabela 2 apresenta as distâncias 

entre os postos médios atribuídos aos grupos, a tolerância e a conclusão obtida que 

considera diferentes grupos cuja distância ultrapassa a tolerância correspondente. 

 

Tabela 2 – resultado dos contrastes para os testes de Kruskal-Wallis 

 

Condição Comparações Distância obtida Tolerância Conclusão 

  atleta e aluno 1,81 6,73 igual 

Manhã atleta e SD 25,33 8,05 dif 

  aluno e SD 23,53 8,26 dif 

  atleta e aluno 2,94 6,70 igual 

Tarde atleta e SD 23,14 8,01 dif 

  aluno e SD 26,08 8,22 dif 

  atleta e aluno 2,94 6,70 igual 

Cronotipo atleta e SD 23,14 8,01 dif 

  aluno e SD 26,08 8,22 dif 
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Os gráficos 12, 13 e 14  ilustram os resultados obtidos nas análises de variância. 
 
 
 
Gráfico 12 - Boxplot para as somatórias do teste KTK no período da manhã para os três 
grupos. 
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Gráfico 13 - Boxplot para as somatórias do teste KTK no período da tarde para os três grupos. 
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Gráfico 14 - Boxplot para as somatórias do teste KTK no período do cronotipo para os três grupos. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 A aplicação do teste KTK transcorreu com tranquilidade para os grupos 1 e 2, 

compostos por atletas e escolares. Já para o grupo 3, foi necessário que o 

pesquisador se mantivesse atento às necessidades dos meninos, incentivando-os e 

demonstrando como cada tarefa poderia ser realizada, usando linguagem simples e 

objetiva. O teste KTK ou parte dele já foi aplicado em outros trabalhos com crianças 

com deficiência mental por Gorla, Campana e Calegari (2009). Os autores 

observaram que alguns sujeitos não tiveram rendimento satisfatório, indicando 

necessidade de mais tempo para as intervenções e análises mais profundas sobre 

outros comportamentos como, por exemplo, o nível de deficiência. Sabe-se que a 

dificuldade de compreensão pode afetar o desempenho. No caso da SD, o atraso 

global do desenvolvimento é caracterizado por um déficit nas áreas motora, cognitiva 

e de linguagem (WEEKS, 2000; MANCINI et al.. 2003), podendo interferir nos 

resultados, pela dificuldade de compreensão dos exercícios propostos pelo 

avaliador. 

Como esperado, o desempenho das habilidades motoras do grupo 3 (SD) foi 

inferior aos demais (G1 e G2). Esse resultado não surpreendeu considerando as 

características de desenvolvimento de crianças e jovens com a SD.  

 Um dos achados desse trabalho que merece atenção e discussão é a 

semelhança de desempenho entre os grupos 1 e 2. A hipótese inicial de que poderia 

haver resultado com pontuações maiores para o grupo 1, dos atletas, não foi 

confirmada. Embora este grupo fosse composto por meninos treinados, que se 

destacavam pelas suas habilidades motoras e comportamento de raciocínio para 

desenvolver as atividades dos treinamentos, os resultados não foram os esperados.   

O desempenho no teste KTK foi semelhante aos meninos do grupo 2, mesmo o 

grupo 1 convivendo em um ambiente de competitividade.  Alguns pontos podem 

servir de base para a discussão desse resultado. Mesmo o Grupo 2 não recebendo 

treinamento específico, suas características podem ser favoráveis a um bom 

desempenho motor. O grupo foi composto por meninos que frequentavam a escola 

em período integral, convivendo em grupo e tendo atividades físicas desportivas e 
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brincadeiras lúdicas programadas no currículo nos dois períodos, manhã e tarde. A 

escola estudada está localizada na cidade de Cotia, com  cerca de 210.000 

habitantes (Prefeitura de Cotia, 2012) situada na região metropolitana de São Paulo, 

porém com características de uma cidade onde o convívio das crianças em áreas 

livres pode propiciar maiores oportunidades de desenvolvimento. Gallahue e Ozmun 

2005, dizem que o desenvolvimento motor é constituído ao longo da vida do 

indivíduo, através das experiências biológicas vividas e o meio ambiente que o 

circunda, o indivíduo é uma porta aberta a novas experiências. 

Além das influências ambientais e localização geográfica, outro fator pode 

justificar a semelhança nos resultados dos testes de KTK para os grupos 1 e 2 (G1 e 

G2). Esse fator é a sensibilidade do teste KTK para os três grupos investigados, 

sendo que o teste KTK é eficaz para avaliar a coordenação motora corporal, porém 

não há referências na literatura do uso do KTK para futebolistas. A prática do futebol 

requer treinamento específico, com aprimoramento de habilidades que podem não 

ter sido contempladas no teste KTK, não diferenciando portanto, o desempenho de 

atletas futebolistas e não atletas. Segundo Guttierres et al. (2009),  o salto vertical 

possui estreita relação com a capacidade dos jogadores em percorrer distâncias 

muito curtas (< 10m) em mínimo tempo e de chutar a bola com a máxima 

velocidade.  A agilidade permite ao corpo mudar de direção rapidamente, como 

resultado da combinação de força, velocidade, balanço e coordenação,  sendo uma 

qualidade física presente durante a prática do futebol. Além disso, testes de 

agilidade podem ser os melhores indicadores de performance para futebolistas e 

para diferenciar atletas e não atletas, pois os resultados demonstraram que o teste 

KTK não foi sensível o suficiente para evidenciar diferenças no desempenho motor 

dos futebolistas, uma vez que a performance motora dos escolares mostrou-se 

similar ao grupo que participava de treinamentos específicos.  

 

Os resultado do teste KTK para os grupos G1 e G2 indica que, para o grupo 

de 49 meninos estudados, os atletas mostraram desempenho similar nos dois 

períodos e grupo com SD manteve o nível de desempenho inferior aos demais 

também nos dois períodos. 
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 O baixo desempenho apresentado no teste KTK para as crianças com SD, se 

deu pelas características psicomotoras encontradas nesta população. Segundo 

Schwartzman (1999), a presença de hipotonia muscular em 100% das pessoas com 

SD, contribui para o atraso motor por elas apresentado, o que vai interferir no 

desenvolvimento de outras áreas de atenção. Em contra partida, Pueschel (2002), 

observou que, apesar destas pessoas apresentarem baixos valores de força 

muscular de membros inferiores, poderão atingir níveis de força semelhante ao da 

população geral, podendo assim, obterem bons resultados com a atividade física 

orientada. A mesma afirmativa foi feita por Silva e Ferreira (2001) onde um programa 

de atividade física periodizada e controlada traz melhora nos desempenhos motores 

nas crianças com SD, em sua pesquisa obteve melhora de 78% em relação aos 

valores apresentados na avaliação inicial. 

A maturação sexual não foi avaliada neste estudo, sendo que pesquisas feitas 

por Crésio e Lima (2008), mostraram que no sexo masculino, não houve evidências 

de efeitos adversos na maturação sexual relacionados a treinos esportivo, diferente 

encontrado em meninas onde há uma interferência direta dos fatores hormonais 

femininos na ocasião da menarca. Aparentemente, meninos atletas não tem atraso 

do desenvolvimento puberal, quando comparados a adolescentes não atletas.  

Fatores endógenos podem também ter influenciado a similaridade 

encontrada nos grupos 1 e 2, como a maturação sexual que caracteriza as idades 

cronológicas de 11 e 12 anos. Nessa fase do desenvolvimento masculino pode 

ocorrer variação no processo de maturação, podendo este ter se apresentado de 

modo mais precoce ou tardio em ambos os grupos (1 e 2). Alguns autores como 

Seabra et al. (2001), afirmam que o desempenho motor, principalmente nos 

meninos, está significativamente relacionado com seu estado maturacional, 

demonstrando diferenças significativas na aptidão física geral e específica e de suas 

respectivas habilidades.  

Segundo Borges & Matsudo (2004), a maturação biológica é um processo 

que leva a um complexo estado de desenvolvimento morfológico, fisiológico e 

psicológico que tem influência genética e ambiental. 

Dentro de um grupo de determinada idade cronológica algumas crianças 

podem ter vantagem ou desvantagem nos testes de aptidão física devido ao estado 
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maturacional independente de outros fatores (MOTA et al., 2002). Também é 

possível encontrar diferenças na aptidão física de crianças pré-púberes e púberes 

com a mesma idade cronológica e na mesma fase de maturação biológica 

(BORGES & MATSUO, 2004). 

No trabalho realizado por Mortatti & Arruda (2007), foi observado que não 

houve diferenças entre um grupo de futebolistas e não futebolistas entre 11 e 13 

anos quanto a maturação nos somatotipos destes avaliados (p<0,05), concluindo 

assim que o treinamento intenso no futebol, não interferiu nos componentes da 

composição corporal, de forma a alterá-la significativamente, em relação a indivíduos 

que não participavam de nenhum tipo de treinamento sistematizado. Alguns 

trabalhos feitos por Sannomiya e Calles (2005) mostram que treinamentos 

excessivos em pré púberes influenciam no fator de crescimento ósseo e 

desenvolvimento de micro lesões mio tendíneas pelas constantes sobrecargas nas 

estruturas músculo esqueléticas das crianças . Com meninos que apresentam SD, 

estudos mostraram que a idade cronológica pode estar adiantada em 2 anos e 3 

meses em relação à maturação da idade óssea (SANNOMIYA, E.K. e CALLES, 

A.,2005).  A maturação sexual pode oscilar entre este grupo entre os 11 anos até os 

13, índices normais apresentados no desenvolvimento de um adolescente sadio. 

Alam et al. (2008) ressaltam que outros aspectos não investigados nesse estudo 

podem interferir no desempenho como no ritmo circadiano, como a combinação de 

fatores genéticos, sociodemográficos (idade e gênero), individuais (personalidade, 

estilo de vida, condições de trabalho) e ambientais, tanto  como na latitude 

geográfica.  

Além destes dados, os ritmos circadianos podem influenciar nos hábitos e 

comportamentos cíclicos, como vigília–sono e ritmos fisiológicos, incluindo o controle 

da temperatura e as secreções hormonais. No estudo que envolveu a maior 

população brasileira de universitários, esses autores mostraram que as diferenças 

de gênero foram significativamente relacionadas com o cronotipo, sendo os homens 

mais vespertinos do que as mulheres. Os nascidos na primavera e no verão também 

evidenciaram preferência pela vespertinidade, o que está de acordo com estudos 

realizados no hemisfério norte. 



59 

 

No presente estudo, realizado somente com meninos entre 11 e 12 anos,  o 

predomínio do cronotipo intermediário ou indiferente encontrado nos três grupos 

investigados, corroboram com dados encontrados em vários estudos sobre o ritmo 

circadiano em diferentes populações e profissões, muito aplicado nos trabalhadores 

de turnos diurnos/ noturnos, como descrito por Schneider (2009), Marques & Menna-

Barreto (2003), Mello et al. (2002), Hidalgo et al. (2001) e Borges & Stabille (2004).  

           Os  valores encontrados nos testes KTK para os três grupos investigados 

nesta pesquisa, mostraram também similaridade com os resultados obtidos na 

literatura, como descrito por TEO et al. (2011) que mostraram melhor desempenho 

na realização de treinamento de força no período vespertino. 
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7. CONCLUSÃO 

No mundo competitivo em que vivemos, em todas as ações que realizamos, 

seja ela no lar, na escola, no trabalho e até mesmo no nosso lazer, nossas ações 

são influenciadas pelos ritmos do relógio biológico, podendo esta influência ser 

determinante para o melhor aproveitamento de nossas atividades. 

 Assim, as investigações realizadas nesta pesquisa demonstraram que nas 

diferentes fases do ciclo circadiano ocorre uma ininterrupta mudança de níveis 

hormonais, que influenciam nosso comportamento emocional, cognitivo e motor. 

  O cronotipo encontrado nos três grupos teve predomínio intermediário, 

mostrando dados similares aos da maioria das populações investigadas por outros 

autores. 

 Houve um predomínio das respostas ao teste KTK quanto a um melhor 

aproveitamento nas atividades físicas motoras no período vespertino em relação às 

respostas apresentadas no período matutino, porém os resultados encontrados não 

foram estatisticamente significantes, não sendo possível concluir que o ritmo 

circadiano influencia as atividades de coordenação motora corporal em meninos.  

 A partir dos dados obtidos foi possível constatar que os grupos compostos por 

atletas e escolares saudáveis apresentaram resultados semelhantes, diferentemente 

do grupo de meninos com SD, que pontuaram no teste KTK com valores mais 

baixos. 

 O teste KTK não mostrou sensibilidade para diferenciar o desempenho 

referente à coordenação motora corporal entre os grupos 1 e 2. Outros estudos 

devem ampliar as variáveis investigadas considerando fatores endógenos e 

exógenos que possam interferir no desempenho. 

 As pesquisas no campo cronobiológico devem ser continuadas a fim de nos 

responder outras questões quanto à influência do ritmo circadiano, bem como 

investigações através de outros testes sensíveis ao objeto de estudo a fim de trazer 

melhor compreensão e interpretação nas variâncias dos ritmos biológicos. 

 

.
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ANEXO 1. TESTE DE CRONOTIPO MAT/VESP/INTERM 

NOME:__________________________________________ 
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APÊNDICE I.   FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

 

1- NOME:____________________________________________________ 

NASCIMENTO:______/_____/________   IDADE:______anos  e _____meses 

SEXO:  (    )MASC.              (   )FEM.         SÉRIE:  ______ano 

 

 

2- FREQÜENTA A ESCOLA EM QUAL PERÍODO ?(  )MANHÃ (    )TARDE 

 

 

3- Pratica educação física na escola?  (      )SIM            (     )NÃO 

Se SIM,  Qual ?______________  Quantas vezes por semana?  _______     

           Quanto tempo?______ . 

 

 

4- Pratica esportes fora da escola ?  (    )  SIM    (    )NÃO 

Se SIM,  Qual ?______________  Quantas vezes por semana?  _______     

           Quanto tempo?______ . 

 

 

5- PESO: ______Kg.       ALTURA:______m.       IMC= ____________ 

 

 

 

 

Avaliador:_____________________________  Data:___/___/2012. 

 

 

Horário:_________________ . 
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APÊNDICE II - TABELA DE TESTE KTK INDIVIDUAL 

 

 

NOME:________________________________________________________ 

 

 

 

TAREFA 01 – Equilíbrio sobre trave  (ET) 

 

 

 
- Manhã 

TRAVE 1 2 3 SOMA 

6.0 cm     

4.5 cm     

3.0 cm     

ESCOR

E 

    

     
 

 

 
Tarde 

TRAVE 1 2 3 SOMA 

6.0 cm     

4.5 cm     

3.0 cm     

ESCORE     
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TAREFA 02 – Salto Monopodal  (SM) 

 
 

- Manhã 

Altura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 soma 

Direita               

Esquerda               

Escore               

 

 

 

 
Tarde 

Altura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 soma 

Direita               

Esquerda               

Escore               
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TAREFA 03 – Salto lateral (SL) 

 

 

 
Manhã 

 
1ªpassagem 2ª passagem soma 

Saltar 15 seg. 
   

Escore 
   

 

 

 

 

Tarde 

 
1ªpassagem 2ª passagem soma 

Saltar 15 seg. 
   

Escore 
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TAREFA 04 – Transferência sobre Plataforma (TP) 

 

 

 
Manhã 

 

1ª 

Passagem 

2ª 

Passagem 
soma 

Deslocar 

20 segundos    

Escore 
   

 

 

 
Tarde 

 

1ª 

Passagem 

2ª 

Passagem 
soma 

Deslocar 

20 segundos    

Escore 
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TABELA DE PONTUAÇÃO INDIVIDUAL 

 
Nome: _____________________________________________________________ 

 

A – Futebolistas           B – Alunos escola regular        C – Síndrome de Down 

 

GRUPO: A (   )            B  (   )                                      C  (   ) 

 

CRONOTIPO:       Matutino  (   )         Vespertino  (   )     Intermediário  (   ) 

 

 

Tabela 1 - Somatória tarefas por período 

 Tarefa 

1 

Tarefa 

2 

Tarefa 

3 

Tarefa 

4 Soma 

Man

hã 

     

Tard

e 
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APÊNDICE III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO PAIS OU RESPONSÁVEIS PELO SUJEITO DE 

PESQUISA 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “RELAÇÃO ENTRE A 
COORDENAÇÃO MOTORA CORPORAL  E O RÍTMO CIRCADIANO EM MENINOS DE 11 E 12 
ANOS.” que se propõe avaliar a relação entre a coordenação motora corporal e o ritmo 
circadiano em meninos aos 11 e 12 anos descrevendo o desempenho entre jogadores de futebol 
em categorias de base, escolares saudáveis e meninos com síndrome de Down.  Os dados para 
o estudo serão coletados através da aplicação do teste KTK (Teste de coordenação Corporal 
para crianças) que consiste em executar quatro tarefas de coordenação motora, equilíbrio e 
agilidade, que serão realizadas no local de atividade física, escolar ou terapêutica da criança em 
dois períodos do dia: manhã (entre 8 horas e 10 horas) e tarde (entre 16 horas e 18 horas). Os 
testes levam cerca de 15 minutos para serem realizados pela criança. Os instrumentos de 
avaliação serão aplicados pelo pesquisador responsável e tanto os instrumentos de coleta de 
dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos mínimos aos participantes (tarefas de andar 
para trás sobre três traves de 5 centímetros de altura, com três larguras diferentes (6 cm, 4,5 cm 
e 3,5 cm); saltar sobre plataformas de espuma, uma sobre a outra; dar pequenos saltos laterais 
transpondo uma régua para dividir dois quadros e deslocar-se sobre as plataformas que estão 
colocadas no solo uma ao lado da outra).  

Em qualquer etapa do estudo os senhores terão acesso ao Pesquisador Responsável para o 
esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terão o direito de retirar a permissão 
para participar do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações 
coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a 
privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos 
participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), bem como a 
identificação do local da coleta de dados.  Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os 
aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - Mezanino.  
 
Desde já agradecemos a sua colaboração.  
 
Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelo 
Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer momento 
tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão para 
participar da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo.  
 
Nome do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa: _______________________________ 
 
Assinatura do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa:____________________________  
 
Declaro que expliquei ao Responsável pelo Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados 
neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem 
qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas.  
 
São Paulo,      de             2.01 .  
 
______________________________                 __________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                  
Paulo Roberto Pereira de Souza                                                      Prof.ª Drª Silvana Maria Blascovi de 
Assis 
 Pesquisador Responsável                                                                              Orientadora 
 

                                                                          Nome da Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie 

                    Endereço :Rua da Consolação, 896. Ed. João Calvino – Mezanino, Consolação, São Paulo-SP   

                                                                                       Telefone para contato e e-mail: (11) 2114-8144     E-

mail:comitetica@mackenzie.br



79 

 

APÊNDICE IV - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO – INSTITUIÇÃO 

Gostaríamos de convidar a sua Instituição APAE-Barueri-SP, a participar do projeto de pesquisa 
“RELAÇÃO ENTRE A COORDENAÇÃO MOTORA CORPORAL  E O RÍTMO CIRCADIANO EM 
MENINOS DE 11 E 12 ANOS” que se propõe avaliar a relação entre a coordenação motora corporal 
e o ritmo circadiano em meninos aos 11 e 12 anos descrevendo o desempenho entre jogadores de 
futebol em categorias de base, escolares saudáveis e meninos com síndrome de Down.  Os dados 
para o estudo serão coletados através da aplicação do teste KTK (Teste de coordenação Corporal 
para crianças) que consiste em executar quatro tarefas de coordenação motora, equilíbrio e 
agilidade, que serão realizadas no local de atividade física, escolar ou terapêutica da criança em dois 
períodos do dia: manhã (entre 8 horas e 10 horas) ou (entre 14 horas e 18 horas). Os testes levam 
cerca de 15 minutos para serem realizados pela criança. Os instrumentos de avaliação serão 
aplicados pelo Pesquisador Responsável e tanto os instrumentos de coleta de dados quanto o 
contato interpessoal oferecem riscos mínimos aos participantes (tarefas de andar para trás sobre três 
traves de 5 centímetros de altura, com três larguras diferentes (6 cm, 4,5 cm e 3,5 cm); saltar sobre 
plataformas de espuma, uma sobre a outra; dar pequenos saltos laterais transpondo uma régua para 
dividir dois quadros e deslocar-se sobre as plataformas que estão colocadas no solo uma ao lado da 
outra).  
Em qualquer etapa do estudo os participantes e a Instituição terão acesso ao Pesquisador 
Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terão o direito de 
retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações 
coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a 
privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos 
participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), bem como a 
identificação do local da coleta de dados.  
Caso a Instituição tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, 
poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - Mezanino.  
Assim, considerando-se o exposto, solicitamos o consentimento desta Instituição para o contato com 
os Sujeitos de Pesquisa.  
 
Desde já agradecemos a sua colaboração.  
Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelo 
Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação da Instituição e dos Sujeitos de Pesquisa 
é voluntária, e que, a qualquer momento ambos tem o direito de obter outros esclarecimentos sobre a 
pesquisa e de retirar-se da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo.  
 
Nome do Representante Legal da Instituição:_____________________________________________ 
 
 
Assinatura do Representante Legal da Instituição:_________________________________________ 
 
Declaro que expliquei ao Responsável pela Instituição os procedimentos a serem realizados neste 
estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer 
penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas.  
 
São Paulo,______ de ____________________ de ________. 
 
________________________________________      __________________________________  
Paulo Roberto Pereira de Souza                                       Prof.ª Drª Silvana Maria Blascovi de Assis 
Pesquisador Responsável          Orientadora 

Nome da Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Endereço :Rua da Consolação, 896. Ed. João Calvino – Mezanino, Consolação, São Paulo-SP 

Telefone para contato e e-mail: (11) 2114-8144  E-mail:comitetica@mackenzie.br 


