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RESUMO: Dançar sempre foi uma prática natural do ser humano, porém, a combinação dos 
movimentos que acompanham o ritmo da música, exige do praticante uma boa coordenação motora. 
O presente estudo teve como objetivo, verificar se a prática de danças urbanas causa efeitos nas 
capacidades coordenativas de crianças entre 8 e 12 anos. MÉTODOS: Esta é uma pesquisa de 
caráter longitudinal, e apresentada os dados de maneira quanti-qualitativa. A amostra da pesquisa foi 
composta por 20 meninas com idade entre 8 e 12 anos, divididas em Grupo controle e Grupo 
Intervenção. As voluntárias do grupo intervenção participaram de 12 aulas de danças urbanas. Para a 
coleta de dados, foi realizada anamnese, IMC, e o Teste KTK, o qual comporta quatro testes, sendo 
eles: trave de equilíbrio, saltos laterais, transposição lateral e saltos monopedais. RESULTADOS: As 
participantes da pesquisa não realizavam qualquer prática de atividade física sistematizada em seu 
cotidiano, com exceção da Educação Física Escolar. Assim como, não apresentavam patologias 
diagnosticadas. A média de IMC no grupo controle foi de 18,57 e de 17,09 no grupo intervenção no 
momento inicial, já no momento final o grupo controle teve média de 19,02 e o grupo intervenção de 
17,57. Os resultados obtidos pelos testes KTK mostraram que no momento inicial, o Grupo Controle, 
com média de 92,8 em seu Quociente Motor, teve melhores resultados que o Grupo Intervenção, que 
teve média de 90,9 em seu Quociente Motor. Após as 12 aulas aplicadas, o Grupo Intervenção 
apresentou melhora significativa em sua coordenação motora geral se comparado ao momento 
inicial, apresentando média de 111,4 em seu Quociente Motor.  O Grupo Controle, no segundo 
momento apresentou resultado inferior ao Grupo Intervenção, tendo como média de 93,7 em seu 
Quociente Motor. CONCLUSÃO: Podemos concluir que a prática de Danças Urbanas pode trazer 
benefícios para as capacidades coordenativas de crianças entre 8 e 12 anos. 
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ABSTRACT: Dancing has always been a natural practice of the human being, but the combination of 
the movements that accompany the rhythm of the music, requires the practitioner a good motor 
coordination. The aim of the present study was to verify if the practice of urban dance causes effects 
on the coordinative capacities of children between 8 and 12 years old. METHODS: This is a 
longitudinal research, and presented the data in a quantitative and qualitative manner. The research 
sample consisted of 20 girls aged 8 to 12 years, divided into Control Group and Intervention Group. 
The volunteers from the intervention group participated in 12 urban dance classes. For data 
collection, an anamnesis, BMI, and the KTK Test were performed, which comprises four tests: 
balance beam, lateral jumps, lateral transposition and single foot jumps. RESULTS: The research 
participants did not perform any systematic physical activity practice in their daily lives, except for 
Physical Education. As well as, they had no diagnosed pathologies. The mean BMI in the control 
group was 18.57 and 17.09 in the intervention group at the initial moment, while at the end moment 
the control group had an average of 19.02 and the intervention group of 17.57. The results obtained 
by the KTK tests showed that in the initial moment, the Control Group, with an average of 92.8 in its 
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Motor Quotient, had better results than the Intervention Group, which had an average of 90.9 in its 
Motor Quotient. After the 12 classes applied, Group Intervention showed a significant improvement in 
its overall motor coordination compared to the initial moment, with an average of 111.4 in its Motor 
Quotient. The Control Group, in the second moment, presented inferior results to the Intervention 
Group, with an average of 93.7 in its Motor Quotient. CONCLUSION: We can conclude that the 
practice of Urban Dances can bring benefits to the coordinative capacities of children between 8 and 
12 years old. 

Keywords: Coordinating capabilities; Children; Urban dances. 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

Os hábitos de vida atualmente tendem a implicar em alterações nas 

experiências e vivências motoras. Pode- se observar que movimento amplos vêm 

sendo substituídos por movimentos que envolvem grupos musculares menores. Já 

que é perceptível a troca das brincadeiras tradicionais, que solicitavam ações 

motoras grossas, por brinquedos eletrônicos (RODRIGUES, 2013). 

O meio e as condições de vida têm dificultado a aquisição de experiências 

motoras entre as crianças. A falta de movimentos pode restringir o indivíduo em 

variados aspectos do seu desenvolvimento, influenciando além do seu 

desenvolvimento motor, na cognição e comportamento social (LOPES et al, 2011; 

MAMANCHURA E MANZANO, 2017). 

É essencial para as crianças a capacidade de se movimentar e interagir com 

o meio em que vive. Quando ainda na infância, o indivíduo não vivencia diversas 

experiências motoras, tende a ter atrasos em seu desenvolvimento motor e até 

mesmo, desordens cognitivas. Problemas na coordenação podem tornar tarefas que 

seriam fáceis de se realizar, como segurar uma caneta por exemplos, em desafios 

do cotidiano (SANTOS; DANTAS; OLIVEIRA; 2004). 

A realização de ações motoras é imprescindível para os seres humanos, para 

que realizem suas atividades cotidianas com autonomia. Sabendo que o 

aprimoramento da coordenação motora irá refletir na vida adulta, torna- se essencial 

que isto ocorra ainda na infância e juventude (BESSA; PEREIRA; 2002; COLLET, et 

al, 2008; MAMANCHURA E MANZANO, 2017). 

A insuficiência de coordenação está relacionada à instabilidade motora geral, 

que considera os defeitos qualitativos da execução dos movimentos, que se atribui 
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a interação imperfeita da comunicação entre estruturas sensoriais, nervosas e 

musculares. A medida da insuficiência motora, na maioria das vezes é 

correspondente a quantidade e qualidade das experiências motoras vivenciadas 

pelas crianças (LOPES, et al, 2003). 

Com isso, nota- se que para o desenvolvimento da coordenação motora ser 

satisfatório é necessário que haja a consciência do próprio corpo e da execução do 

movimento. Silva (2016), cita que quanto melhor for a coordenação, mais fácil e 

preciso será o movimento. O que depende de outros elementos a mais, como força, 

velocidade, resistência, flexibilidade e equilíbrio. 

O profissional de Educação Física tem a possibilidade de contribuir para a 

melhora no desenvolvimento motor dos indivíduos que o cercam, contudo, as 

atividades que o mesmo propiciar devem ser organizadas de forma a garantir que 

habilidades motoras sejam adquiridas e refinadas de acordo com o esperado para a 

idade do indivíduo (RODRIGUES, 2013). 

Sabe- se que a prática da dança é atrativa e prazerosa, com isso, a mesma 

tende a ser uma ótima opção de prática de atividade física, que pode auxiliar na 

melhora da qualidade de vida de seus praticantes. Pois a mesma contribui em 

diversos aspectos, entre eles o aspecto físico e motor (LONDERO, 2011). 

As danças urbanas vêm conquistando espaço entre os jovens, por ser 

composta por estilos próprios marcantes, tanto nas coreografias quanto nas 

vestimentas. Além disso, os elementos coreográficos que fazem parte desse tipo de 

dança, exigem um bom controle dos movimentos para serem executados de forma 

coordenada e correta (BARRIOS; SCHWARTZ; 2016). 

O presente estudo teve como objetivo verificar se a prática de danças 

urbanas causa efeitos nas capacidades coordenativas de crianças entre 8 e 12 

anos.  

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A dança é uma forma de expressão desde os primórdios da humanidade, 

homens de todas as épocas e lugares dançaram. Ao longo do tempo, tal prática 
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evoluiu, dando origem à diversos estilos, como o ballet clássico, a dança de salão, a 

dança contemporânea, entre outros. As danças urbanas, da mesma maneira é um 

estilo bastante conhecido na atualidade, no qual seus praticantes realizam 

movimentos expressivos acompanhando o ritmo das músicas, e se divertem 

realizando batalhas e improvisos. Os praticantes mais experientes executam 

movimentos de alta complexidade, o que torna tal dança ainda mais atrativa e 

dinâmica (CAVASIN, 2003; AMARAL, 2009; BARRIOS; SCHWARTZ; 2016). 

Nota-se que a prática da dança é atrativa e prazerosa. Sendo assim, sugere-

se que esta seja uma boa alternativa de atividade física organizada, já que a mesma 

proporciona benefícios nos aspectos sociais, físicos e motores ao seu praticante 

(LONDERO, 2011; SANTO, et al, 2015; MAMANCHURA e MANZANO, 2017). 

2.1 História da dança 

 

 

Existem indícios de que o homem dança desde os tempos mais remotos. 

Antes mesmo de o homem se expressar por meio da linguagem oral, ele dançou, 

utilizando do seu corpo e estabelecendo códigos de sinais, gestuais e expressivos o 

ser humano se comunicava. Sendo a dança considerada então, a primeira forma de 

comunicação humana (AMARAL, 2009). 

Em cavernas pré-históricas foram encontradas pinturas rupestres que 

registraram essa forma de comunicação desde os primórdios da humanidade.  Pela 

interpretação de tais pinturas, entende- se que suas danças eram de características 

coletiva onde executam movimentos desordenados e convulsivos (MAGALHÃES, 

2005; DINIZ, 2009).  

“Todos os povos, em todas as épocas e lugares dançaram. Dançaram para 

expressar revolta ou amor, reverenciar ou afastar deuses, mostrar força ou 

arrependimento, rezar, conquistar, distrair, enfim, viver!” (TAVARES, 2005, p 93).  

Com o passar dos tempos, mais registros de prática da dança foram 

encontrados. A qual era praticada por povos diferentes em épocas variadas, por 

diversos motivos. A dança sempre foi extremamente importante nas sociedades, 
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sendo utilizada como forma de expressão artística, por questões religiosas, como 

culto aos deuses ou simplesmente como meio de entretenimento (CAVASIN, 2003). 

 Adaptações e desenvolvimentos foram necessários em tal prática, para que a 

dança fosse recíproca às necessidades de evolução do homem. O qual sempre 

usou essa linguagem como forma de exteriorizar emoções, sentimentos ou ainda 

seu estado de espírito. Segundo Santos (1997) pode- se marcar a história da dança 

em três fases, sendo elas a “Dança Base”, a “Dança Acadêmica” e a “Dança 

Contemporânea”.  

A “Dança Base” tem início com o surgimento da humanidade se estendendo 

até aproximadamente o século XVI. Também é nomeada como “Dança Primitiva” é a 

expressão em movimentos reduzido ao essencial. Sendo praticada por motivos 

relacionados à magia, religião, seleção sexual e comunicação por pantomima 

(SANTOS, 1997).  

Na Grécia, era extremamente valorizada a beleza, com isto Magalhães 

(2005), pensa a prática e ensino da dança como sendo uma boa maneira de educar 

o cidadão, possibilitando a promoção de harmonia estre corpo e espírito, alcançando 

assim o almejado ideal de beleza e perfeição. O autor cita que Sócrates, filósofo 

grego, considerou tal prática como a atividade que era capaz de formar o cidadão 

por completo. Pois a dança proporciona a reflexão estética e filosófica, dando as 

proporções corretas ao corpo e sendo fonte de boa saúde. Tendo como 

consequência o ganho de espaço na educação grega.  

Seguindo esta visão, os gregos utilizaram a dança como meio de preparação 

dos guerreiros, afirmando ainda que os melhores dançarinos eram vistos como os 

que se tornariam os melhores guerreiros (CAVASIN, 2003).  

Além da motivação educativa na Grécia, também ocorreram outros motivos 

que levavam as pessoas a dançarem, na Roma e também no Egito Antigo, como 

maneira de celebrar os deuses, divertir o povo, entre outros (SANTOS, 1997). 

Durante o Renascimento, mudanças ocorreram, surgindo expressões teatrais, 

nas quais os praticantes utilizavam de elementos macabros como fantoches 

disformes representando demônios, por isso a igreja interveio reprimindo todas 

essas manifestações de dança (CAVASIN, 2003; CALDEIRA, 2008).  
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Entre o século XV e XVII, a dança apresenta suas evoluções que a levam 

para a “Dança Acadêmica”, a qual provém do ballet das Côrtes, que surgiram na 

Itália para prestigiar novas cortes de grandes impérios. Seu primeiro registro foi em 

decorrência da comemoração do casamento de Isabel de Aragão com o Duque de 

Milão. Após isto, surgem os mestres de dança, que acompanhavam seus senhores, 

nobres, como cargo de confiança, se convertendo posteriormente em professor de 

boas maneiras. A dança nessa época então fez parte da educação dos cavalheiros 

(SANTOS, 1997; DINIZ, 2009).  

Na França, a dança começou a tomar forma de espetáculo. Isso levou a 

dança de domínio do povo a ser a dança para quem conseguia se manter dela, o 

ballet subiria aos teatros transformando sua ótica e técnica. Sendo assim, Diniz 

(2009) diz que Beauchamp inventou um sistema de escrita coreográfica a fim de 

anotar sua dança por sinais, o que mais tarde se tornou o que chamamos de 

coreografia, que serviria de base para novas danças, inclusive para a “dança 

contemporânea”, que é complementada com outras artes e tecnologias. Com essa 

evolução a dança passou a ser uma atividade lúdica e educativa, o que originou sua 

prática em escolas particulares e clubes (FARO,1986).  

Hoje em dia as pessoas dançam ainda por motivos não tão diferentes dos 

povos mais antigos, ainda podemos notar na sociedade a prática da dança motivada 

pela religião, pela preparação física e como linguagem de comunicação e expressão 

(MAGALHÃES, 2005). 

Mas a dança sofreu transformações que vieram para o bem. Cavasin (2003) 

cita, que a prática se tornou acessível, sendo praticada por todos, em grupos ou 

individualmente, sendo utilizada na maioria das vezes como liberdade de expressão. 

Surgindo de diversas formas como dança clássica, contemporâneas tais como o 

Jazz, sapateado, danças populares, tradicionais, e também as popularizadas, de 

origem social (SANTOS, 1997). 

 

 

2.2  Danças Urbanas 
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Street Dance, Dança de Rua ou também Danças Urbanas são os termos 

utilizados para se referir ao estilo de dança associado ao que ficou conhecido como 

Cultura Hip-Hop. Ao final dos anos 60, por meio dos Disc- Jockeys (DJ’ s) 

jamaicanos Kool Here e Afrika Bambaataa, chegou aos Estados Unidos, uma 

novidade que envolvia a mixagem de discos de vinil, que originou festas de 

quarteirão conhecidas também como Block Parties pelos moradores de Bronx 

(TORRES, 2015). 

Nessas festas as pessoas improvisavam letras e rimas acompanhando o som 

dos DJ’ s, o que nomeou- se como ritmo e poesia, ou mais popularmente o RAP. As 

letras eram voltadas para as questões sociais, defendendo os direitos dos negros e 

das classes menos favorecidas. Além dos DJ’ s e rappers surgiram também, os 

mestres de cerimônia (MC’ s) responsáveis por chamar o público e produtores 

culturais para animar a festa. Junto a essas festas surgiu também a manifestação da 

arte pelo grafite e pela dança (BARRIOS; SCHWARTZ; 2016). 

Nas Block Parties iniciaram- se as Danças de Rua, onde os dançarinos 

promoviam batalhas para ver quem dançava melhor. Tais dançarinos eram titulados 

praticantes de Break ou também B-Boys. Os passos eram sincronizados com a 

batida da música, utilizando movimentos rápidos e malabarismos corporais no chão. 

Todos esses elementos juntos, RAP, Dança e Arte plástica, deram origem ao 

movimento Hip-Hop, o qual por sua vez, significa: movimentar quadris (to hip) e 

saltar (to hop). Esta manifestação cultural urbana expressava a luta contra os 

problemas de raça, discriminação, violência e também econômicos da época 

(TORRES, 2015; ROCHA, s/d). 

No Brasil, o que trouxe o movimento Hip-Hop foram filmes como: Beat Street 

de Stan Lathan e também o filme Breakdance, ambos de 1984, os quais mostravam 

a cultura como era. Assim como videoclipes de Michael Jackson e Madonna, que 

utilizavam passos de break em suas coreografias (BARRIOS; SCHWARTZ; 2016). 

O primeiro grupo que trouxe o estilo para o Brasil foi o Black Birds MC’s. Após 

eles, novos grupos surgiram. No Rio Grande do Sul, os grupos faziam performances 

de funk e soul, posteriormente produzindo coreografias que incorporavam 
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movimentos robóticos (BARRIOS; SCHWARTZ; 2016). Segundo Cristino (2019) O 

Break foi o estilo que marcou o início das Danças Urbanas, mas com o passar dos 

anos, novos estilos foram abordados como o Locking, Popping, Waacking, House 

Dance, entre outros.  

Com isso, a Cultura Hip-Hop pode se dividir em duas vertentes: a “Old 

School” que diz respeito à sua origem, advindo do Funk Music. E a “New School” 

que se relaciona às apropriações de novas tecnologia e inovação de performance 

(ROCHA, 2001) 

 

 

2.3  Capacidades coordenativas de crianças 

 

 

 Saltar, correr, escrever, arremessar, dançar e até mesmo andar, são tarefas 

realizadas pelas pessoas diariamente. Tarefas estas que solicitam do corpo humano 

uma certa coordenação motora para que sejam realizadas de maneira eficiente 

(PELLEGRINI, et al, s/d). 

O movimento permite ao indivíduo a aquisição do conhecimento de si e do 

meio, apesar de nos movimentarmos o tempo todo, para realização de tarefas 

diárias, deve- se ampliar o repertório de movimentos, pois a aquisição de 

habilidades motoras que ocorre ao longo dos anos é fruto do contexto físico e 

sociocultural no qual se está inserido (BENDA, 2001). 

O desenvolvimento motor é o processo de alterações de controle motor, que 

se adquire durante a vida. O meio em que se está inserido tem grande influência no 

desenvolvimento do ser humano nos aspectos físico e motor, assim como no 

cognitivo e social, principalmente na infância. Crianças sem muitas experiências 

motoras podem apresentar atrasos na aquisição das capacidades motoras 

condicionais e coordenativas. O que salienta a necessidade do estímulo correto para 

que haja um desenvolvimento satisfatório (CARMINATO, 2010; RODRIGUES, 2013; 

MAMANCHURA E MANZANO, 2017). 
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As capacidades motoras são consequências da relação entre o Sistema 

Nervoso Central e os músculos esqueléticos. Tendo como objetivo a realização de 

movimentos voluntários de forma harmônica (BESSA, 2012).  

As capacidades físicas são divididas em condicionais e coordenativas. As 

condicionais são voltadas para o gasto energético necessário para a realização de 

um movimento, já as capacidades coordenativas relacionam- se à precisão com que 

a ação motora é realizada (REGA; SOARES; BOJIKAN, 2008; MAMANCHURA E 

MANZANO, 2017). 

Segundo Benda (2001), qualquer movimento utiliza as capacidades 

coordenativas como componente básico e essencial para que seja executado com 

qualidade. A organização e execução dos movimentos dependem diretamente de 

tais capacidades. 

A definição do termo capacidades coordenativas é um tema bastante 

discutido entre os estudiosos, por isso, suas definições aparecem em diversas 

formas. Porém, todos reconhecem sua existência e importância para o 

desenvolvimento humano (BRANCO, 2005). 

A coordenação motora divide-se em três categorias, sendo elas: 

Coordenação Motora Geral: a qual solicita de maneira mais eficaz os grandes 

músculos, permitindo o indivíduo realizar movimentos como pular, rastejar. A 

Coordenação Motora Específica: que se relaciona a movimentos específicos, como 

chutar, lançar. E a Coordenação motora fina: que utiliza pequenos músculos para 

movimentos mais delicados e precisos, como costurar, escrever (BRANCO 2009). 

A coordenação é uma das capacidades motoras essenciais, sendo a base 

para a aprendizagem e controle de habilidades. Quando bem exploradas, facilitam a 

aprendizagem motora de movimentos complexos (BRANCO, 2005). 

Gallahue e Donelly (2008) apud Silva (2016), definem coordenação como 

uma capacidade de integrar sistemas motores separados por estruturas sensoriais e 

articuladas em um movimento correto. Neste mesmo contexto, Lopes et al (2011) 

afirmam que coordenação motora é a harmonização de vários processos motores, 

tendo em vista a realização de uma ação motora. 
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Alguns autores definem como uma forma de movimento coordenado, no qual 

os músculos tendem a produzir movimentos precisos e equilibrados (motricidade 

voluntária), reações rápidas que se adaptam as situações (motricidade reflexa).  

(KIPHARD E THOMAS, 1976; SILVA, 2016). Três características que resultam em 

uma boa coordenação motora, sendo elas, adequada medida de força, adequada 

seleção dos músculos e capacidade de alternar tensão e relaxamento muscular 

rapidamente. 

Benda (2001) relaciona a coordenação com a programação, organização e 

regulação do movimento, com o intuito que este apresente harmonia e precisão. 

As capacidades coordenativas, para alguns autores (ZIMERMANN, 1987; 

BENDA, 2001), podem ser caracterizadas da seguinte forma: 

- Capacidade de diferenciação: refere-se à qualidade do movimento. Um bom 

domínio do movimento permite ao executante variar algumas de suas etapas. 

- Capacidade de acoplamento: traz a ideia de unir movimentos, tornando-os um 

único movimento. Assim como, também diz respeito à sequência correta de 

execução. 

- Capacidade de reação: é a velocidade com que se detecta um sinal, ocorrendo 

uma resposta a este estímulo. 

- Capacidade de orientação: refere-se a atuação e determinação do espaço 

disponível, explorando suas possibilidades. 

- Capacidade de equilíbrio: relaciona-se a capacidade de manter ou recuperar a 

estabilidade. Podendo ocorrer de forma estática ou dinâmica. 

- Capacidade de agilidade: caracteriza-se pela variação e adaptação de situações, 

posições e direções, sem que se perca a continuidade do gesto. 

- Capacidade de ritmo: compete a situação de adaptação do indivíduo a um ritmo 

externo, na qual o mesmo executa movimentos guiados por este ritmo. 

Tais capacidades começam a se desenvolver com maior ênfase, a partir dos 

7 anos de idade, por ser uma fase onde o Sistema Nervoso Central está se 

desenvolvendo bastante. Crianças praticantes de atividades físicas sistematizadas, 

possuem maior nível de coordenação motora em relação às não praticantes 

(MAMANCHURA e MANZANO 2017). 
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O ser humano está melhor preparado para desenvolver primeiramente suas 

capacidades coordenativas, do que para treinar suas capacidades condicionais. 

Com isso, percebe-se a necessidade de trabalhá-las desde a infância, pois quanto 

antes for adquirida a capacidade de coordenação, mais facilmente se alcança o 

condicionamento físico (SANTOS, 1997). 

Segundo Santos (1997), Martin (1982) situa a idade entre 8 e 12 anos, como 

um período de desenvolvimento favorável à aprendizagem das capacidades 

coordenativas.  O autor afirma que nessa idade ocorre um desenvolvimento 

considerável no aparelho vestibular e conscientização corporal. Como as 

capacidades coordenativas são determinadas pelos processos de condução do 

Sistema Nervoso Central, depende de sua maturação.  

 

 

2.4  Influência da dança nas capacidades coordenativas 

 

 

A dança é benéfica aos aspectos cognitivos, físicos e social do praticante, 

pois possibilita a ampliação de conceitos como tempo, espaço, corpo e mente, além 

de envolver o domínio do corpo, desenvolvendo as capacidades coordenativas do 

praticante (MAMANCHURA e MANZANO, 2017). 

O ritmo que a dança impõe, permite ao dançarino desenvolver melhor sua 

coordenação motora, juntamente ao equilíbrio, estático e dinâmico, aperfeiçoando, 

por consequência o Sistema Nervoso Central e Sistema Muscular. Assim como a 

lateralidade, já que se realizam movimentos específicos com os dois lados do corpo 

(MOREIRA, BARBOSA; SOUZA, 2012). 

Por meio da dança a criança adquire melhor percepção de seu corpo, 

compreendendo de forma mais eficaz a sua movimentação no tempo e espaço, além 

dos benefícios físicos propiciados pela prática da dança, sabe-se que ela auxilia na 

socialização, no combate à depressão, além de propiciar alegria, aumento da 

autoestima e desenvolvimento da criatividade (LONDERO, 2011). 
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Dançando as crianças têm oportunidade de vivenciarem maior número de 

práticas corporais possíveis. Com essa prática, estabelecem relações individuais e 

sociais, tendo como base o corpo em movimento (LONDERO, 2011). 

A dança é uma atividade que parte da ideia do corpo em movimento, sendo 

relevante para o desenvolvimento físico e motor do indivíduo. Como é uma atividade 

espontânea e natural, é facilmente explorada com o intuito de favorecer o 

desenvolvimento do ser humano (SANTOS, 1997). 

A arte de dançar proporciona prazer, pois esta é uma forma de libertação de 

tensões, energias e emoções, na qual o indivíduo pode adquirir o seu equilíbrio 

físico e psicológico, adaptando-se e integrando-se ao meio em que vive (SANTO, et 

al, 2015). 

A aquisição de uma consciência e imagem corporal, percepção, sensações e 

experiências do corpo geradas pelos movimentos são aquisições decorrentes da 

prática da dança. A consciência corporal e o domínio do corpo contribuem para um 

maior domínio de si mesmo, favorecendo o desenvolvimento do autocontrole e da 

disciplina (SCARPATO, 2001). 

Sensações visuais, auditivas, sinestésicas e táteis, são estimuladas por meio 

da dança. Sendo assim, ocorre a facilitação do desenvolvimento das capacidades 

motoras, levando à aprendizagem de habilidades (SANTOS, 1997). 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1  Caracterização da pesquisa 

 

 

O presente estudo caracteriza- se como uma pesquisa de campo descritiva, 

longitudinal, em que, os dados foram apresentados de forma quanti-qualitativa, 

utilizando como suporte trabalhos científicos que vieram a contribuir com a temática.  

Esta pesquisa atende as normas éticas da resolução nº510 de 07 de abril de 

2016 do Conselho Nacional de Saúde. 
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3.2 Caracterização da amostra 

 

 

A amostra foi constituída por 20 voluntárias, do sexo feminino, com faixa 

etária entre 8 e 12 anos, não praticantes de atividade física sistematizada, com 

exceção das aulas de Educação Física Escolar. Foram excluídos da pesquisa, 

indivíduos que apresentassem qualquer patologia, assim como não estivesse de 

acordo com a idade estabelecida ou praticasse rotineiramente alguma modalidade 

esportiva. 

Todas as participantes apresentaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (Anexo 1) assinados por seus responsáveis legais. 

 

 

3.3 Instrumentos utilizados para coleta dos dados 

 

 

Realizou- se uma anamnese com cada voluntária (Anexo 2). Em seguida, 

foram recolhidos dados referentes à altura utilizando fita métrica; peso, com uma 

balança da marca Omron e idade. 

Na sequência, aplicou- se o Teste KTK, que permite classificar a 

coordenação motora geral por faixa etária de acordo com o respectivo escore 

(Anexo 3 ao 9), tal qual é composto por quatro provas, sendo elas: trave de 

equilíbrio, saltos laterais, transposição lateral e saltos monopedais. Para a aplicação 

foram utilizados os materiais listados a seguir: 

Trave de equilíbrio: Três traves de madeira com 5m de comprimento, 3cm de 

altura e com larguras de 6cm, 4,5cm e 3cm, respectivamente, sendo apoiadas em 

suportes transversais distanciados 50cm uns dos outros. Com estes suportes as 

traves onde se executam os deslocamentos ficam a 5cm de altura. Três bases de 

saídas – plataforma com dimensões igual a utilizada na transposição lateral. 
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Saltos laterais: Cronômetro da marca Supermed e plataforma de madeira 

com espaço delimitado de 100cm x 60cm com um obstáculo de 60cm x 4cm x 2cm 

colocado de tal forma que divida o lado mais comprido do retângulo em duas partes 

iguais. 

Transposição lateral: Cronômetro e duas placas de madeira com 25 x 25 x 

1,5 cm de tamanho em que nas esquinas se encontram parafusadas quatro pés 

com 3,7cm de altura. 

Saltos monopedais: Doze placas de espuma com as dimensões 50cm x 

20cm x 5cm. 

 

Figura 1. Imagens referentes ao material utilizado para aplicação do Teste KTK. 

    
Fonte: Próprio autor      

 

3.4 Procedimentos 

 

 

As aulas de Danças Urbanas foram realizadas durante doze semanas, com 

frequência de uma vez por semana, e duração de uma hora por aula. Cada aula foi 

organizada em parte inicial, na qual se realizava o aquecimento com 

acompanhamento musical. Parte principal, na qual foi ensinado tempo de 

coreografia, ritmo e as bases principais de hip-hop, foram trabalhadas noções de 
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popping, locking, break e freestyle, por meio de blocos coreográficos. Também 

realizaram- se composições coreográficas pelos alunos e batalhas entre grupos. E 

Parte final, composta por alongamentos dinâmicos e estáticos, com 

acompanhamento de músicas de ritmo lento. 

 A análise estatística foi realizada pelo Teste t de Student quando as amostras 

eram independentes e Teste t de Student para amostras dependentes quando as 

amostras eram dependentes. O nível de significância considerado foi de 5%.    

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Abaixo foram apresentados os dados referentes aos resultados e discussões 

do teste KTK. Em complemento, foram registrados também os dados resultantes da 

coleta de medidas somáticas (peso, altura, IMC). Bem como, os resultados da 

anamnese, o qual pretendeu incluir como dados adicionais, permitindo conhecer o 

estilo de vida dos participantes e seleção da amostra.  

Por meio da anamnese realizada ao início da pesquisa pode- se constatar 

que os responsáveis por todas as participantes alegaram sobre as mesmas não 

realizarem a prática de qualquer modalidade esportiva, ou atividade física 

sistematizada. Assim, como afirmaram também, a ausência de qualquer patologia. 

Ambos os grupos obtiveram resultados similares quanto aos hábitos em 

horários vagos, no qual 80% das voluntárias de cada grupo relatou passar a maior 

parte do tempo com brinquedos eletrônicos, e assistindo televisão. E apenas 20% 

de ambos os grupos, descreveram praticar atividades como andar de bicicleta, 

esconde-esconde, queimada e pular corda.  

A coleta de dados referentes à peso, altura e IMC das meninas realizou- se 

em momentos pré e pós intervenção, nos dois grupos. No primeiro momento as 

médias foram as seguintes: no grupo controle, o peso de 34,72 ± 9,88 kg. Altura de 

137,75 ± 6,87 cm e IMC de 18,57 ± 4,78. No grupo intervenção, o peso de 33 ± 6,32 

Kg, altura de 138,36 ± 8,88 cm e IMC de 17,09 ± 1,92. No segundo momento, o 

grupo controle apresentou média de peso corporal de 35,51 ± 9,61 Kg, altura de 

137,91 ± 6,98 cm e 19,20 ± 5,29 de IMC. Assim como o grupo controle, o grupo 



 
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2020. 

 

intervenção não apresentou diferenças relevantes com relação à peso, altura e IMC, 

da primeira avaliação para a segunda. Apresentando ao final peso corporal de 34,10 

± 6,50, altura de 138,56 ± 8,94 cm e IMC de 17,57 ± 1,79. 

A coordenação motora geral foi avaliada pelo teste KTK, em dois momentos 

distintos. Primeiramente antes do início das aulas de Danças Urbanas. E 

posteriormente ao término de 12 semanas de aulas. Vale ressaltar que as 

avaliações foram realizadas pelo mesmo instrutor em ambos os momentos.  

Na tabela 1, podem- se observar os resultados do primeiro momento do teste 

KTK, aplicado no Grupo Controle comparado ao Grupo Intervenção. 

Tabela 1. Avaliação inicial da coordenação motora geral. 

Provas Grupo Controle Grupo Intervenção 
Trave de Equilíbrio 96,7 ± 10,9 97,5 ± 12,6 
Saltos Laterais 66,2 ± 22,4 63,8 ± 20,1 
Transposição Lateral 73,2 ± 17,2 68,3 ± 9,5 
Saltos Monopedais 60,5 ± 17,7 59,4 ± 15,7 
Quociente Motor 92,8 ± 14,1 90,9 ± 11,8 

Dados expressos em média ± desvio padrão 

 

Verifica- se que o Grupo Controle apresentou melhores valores que o grupo 

Intervenção neste momento, nas provas de Saltos Laterais, Transposição Lateral, 

Saltos Monopedais e Quociente Motor Geral. O Grupo Intervenção apresentou 

melhores valores apenas na Trave de Equilíbrio. No entanto, não houve diferença 

estatisticamente significante na comparação entre os grupos no momento inicial. 

Ao final do período de estimulação, a comparação entre o grupo que foi 

estimulado apresentou valores estatisticamente maiores nos testes Trave de 

Equilíbrio, Transposição Lateral e no Quociente Motor Geral (Tabela 2). 

Tabela 2. Comparação entre Grupo Controle vs Grupo Intervenção no momento 

final. 

Provas Grupo Controle Grupo Intervenção 
Trave de Equilíbrio 90,2 ± 11,4 109,6 ± 7,17* 
Saltos Laterais 77,7 ± 17,7 95,7 ± 23,7 
Transposição Lateral 72,8 ± 20,6 91,8 ± 18,4* 
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Saltos monopedais 60,2 ± 18,5 71,1 ± 18,0 
Quociente Motor 93,7 ± 14,0 111,4  ± 14,7* 
Dados expressos em média ± desvio padrão. *P<0,05 

 

A tabela 3 representa a avalição entre os momentos inicial e final das 

voluntárias do Grupo Controle. Podemos observar que não houve diferença 

estatisticamente significante na comparação entre os dois momentos. 

 

Tabela 3. Avaliação da coordenação motora geral do Grupo Controle no momento 

inicial e final. 

Provas Inicial Final 
Trave de Equilíbrio 96,7 ± 10,7 90,2 ± 11,4 
Saltos Laterais 66,2 ± 22,4 77,7 ± 17,7 
Transposição Lateral 73,2 ± 17,2 72,8 ± 20,6 
Saltos monopedais 60,5 ± 17,7 60,2 ± 18,5 
Quociente Motor 92,8 ± 14,1 93,7  ± 14,0 
Dados expressos em média ± desvio padrão 

 

Podemos destacar que as voluntárias do Grupo Intervenção apresentaram 

melhora estatisticamente significante nos valores de todos os testes realizados e 

também nos valores do quociente motor geral na comparação entre o momento 

inicial e final (Tabela 4). 

Tabela 4. Avaliação da coordenação motora geral do Grupo Intervenção no 

momento inicial e final. 

Provas Inicial Final 
Trave de Equilíbrio 97,5 ± 12,6 109,6 ± 7,17* 
Saltos Laterais 63,8 ± 20,1 95,7 ± 23,7* 
Transposição Lateral 68,3 ± 9,54 91,8 ± 18,4* 
Saltos monopedais 59,4 ± 15,7 71,1 ± 18,0* 
Quociente Motor 90,9 ± 11,8 111,4  ± 14,7* 
Dados expressos em média ± desvio padrão. *P<0,05 

 

Após, ocorreu a classificação qualitativa pelo Protocolo KTK. A qual se 

organiza de acordo com o valor obtido no quociente motor geral. Podendo se 
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enquadrar nos seguintes níveis: Insuficiência de Coordenação (56-70), Perturbações 

na Coordenação (71-85), Coordenação Normal (86-115), Boa Coordenação (116-

130) e Alta Coordenação (131-145). 

Nota- se que os resultados de Classificação de coordenação motora de 

ambos os grupos no momento inicial foram parecidos. Com diferença apenas de 10 

% dos indivíduos que se classificaram como coordenação normal entre um grupo e 

outro. (Gráfico 1) 

 

 

Gráfico 1. Comparação classificação de coordenação motora geral entre os grupos 

no momento inicial. 

 

 

No gráfico 2, observa-se diferença relevante nos níveis de classificação da 

coordenação motora geral entre os grupos. O Grupo Controle assim como no 

momento inicial, apresentou integrantes classificadas com perturbações na 

coordenação, com 50% delas enquadrando-se em nível normal, as que tinham boa 

coordenação mantiveram-se na mesma classificação. Já no Grupo Intervenção, as 

voluntárias que se encontravam com perturbações na coordenação alcançaram a 

normalidade, e 20% do grupo passou para o nível de alta coordenação. 
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Gráfico 2. Comparação da classificação de coordenação motora geral entre os 

grupos no momento final.  

 

 

Santos (1997) realizou uma pesquisa com 20 meninas de faixa etária entre 11 

e 12 anos na qual comparou a coordenação motora geral entre dois grupos, sendo 

eles Grupo Controle, composto por indivíduos não adeptos da dança e Grupo 

Experimental, no qual suas integrantes participaram por 17 semanas de aulas de 

dança. Semelhantemente ao nosso estudo, o autor utilizou o teste KTK para a 

avaliação. Porém, avaliou em três momentos, sendo o primeiro deles antes do início 

das aulas, o segundo após 12 aulas e o terceiro ao término da aula 17. Os 

resultados obtidos pelo Grupo Experimental na segunda avaliação se comparado à 

primeira, mostraram diferenças estatisticamente significantes nas provas de saltos 

laterais e transposição lateral. Já na terceira avaliação, as diferenças foram 

significantes em todas as provas. Sendo assim, o autor propõe que o número de 

aulas aplicadas influencia diretamente na melhora da coordenação geral de suas 

praticantes. 

Moreira, Barbosa e Souza (2012), realizaram um estudo com 40 crianças 

entre 6 e 12 anos, também para avaliar a coordenação motora geral de praticantes 

de dança. Assim como no estudo de Santos (1997) e em nosso estudo, a amostra 

foi composta por meninas. As quais foram divididas em grupos nomeados por Grupo 
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Controle e Grupo Experimental. Porém, nesta pesquisa as meninas do Grupo 

Experimental já eram adeptas da prática da dança, por no mínimo um ano. O teste 

utilizado para obtenção de dados foi o KTK, sendo aplicado em dois momentos, no 

início da pesquisa e após 7 meses. O Grupo Experimental apresentou valores 

maiores de Quociente Motor se comparado ao Grupo Controle tanto no pré-teste 

quanto no pós-teste. Contudo, foi estatisticamente significante a diferença entre os 

grupos nas provas de saltos laterais e transferência lateral. Semelhantemente ao 

nosso estudo, ao analisar a classificação da coordenação motora geral, o grupo 

praticante de dança apresentou melhoras em seus níveis, atingindo a alta 

coordenação em 47% das integrantes do grupo. 

Segundo Collet et all (2008) a inatividade física e o sedentarismo podem estar 

relacionados à falta de experiências motoras e ausência de participação de 

programas de atividades físicas organizadas. Influenciando nos níveis de 

coordenação motora. Os autores chegaram a esta conclusão a partir de um estudo 

que realizaram com 243 voluntários de faixa-etária entre 8 e 14 anos. Nesta 

pesquisa foram realizadas várias comparações, entre elas, comparou-se a 

coordenação motora de praticantes de atividades físicas extra-classe versus 

escolares que não praticavam. Para tal avaliação, assim como nos demais estudos 

discutidos, também utilizou o Teste KTK para a classificação dos participantes da 

pesquisa. Com isso, notou-se que enquanto a maioria dos escolares que praticavam 

atividades físicas extra-classe possuíam alta coordenação, os escolares 

participantes apenas da educação física escolar apresentavam índices similares de 

baixa coordenação e coordenação normal. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos resultados encontrados no presente estudo, pode-se dizer que 

a prática de aulas de danças urbanas realizadas por meninas com faixa-etária entre 

8 e 12 anos auxiliou de forma relevante na melhora da coordenação motora das 

mesmas, pois, além da melhora estética visualmente perceptível na realização dos 

movimentos durante as coreografias, as alunas se ajustaram à variados ritmos com 
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facilidade ao final das 12 aulas, assim como conseguiram se localizar no espaço, 

explorando sua cinesfera de forma abrangente, realizando trocas rápidas de 

movimento, direção e utilizando os dois lados do corpo para realizar gestos distintos 

simultaneamente. 

Partindo dos resultados do Teste KTK, as alunas do Grupo Intervenção 

mostraram melhores valores referentes aos testes de coordenação motora geral 

após as aulas de dança, apresentando diferenças positivas significantes em todos 

os testes se comparado ao momento inicial de avaliação. Assim como o Quociente 

Motor maior no segundo momento, comparado ao Grupo Controle. 

Tais resultados corroboram com outros estudos que indicavam o fato de a 

prática organizada e sistematizada de uma atividade física, neste caso a dança, 

pode auxiliar na melhora do desenvolvimento do praticante. 

Portanto, conclui-se que a prática organizada da dança proporciona 

benefícios para o desenvolvimento das capacidades coordenativas. No entanto, 

devido ao tamanho amostral e escassez de informações sobre a relação das 

danças urbanas com o desenvolvimento da coordenação motora, sugere-se que 

mais pesquisas sejam realizadas neste mesmo âmbito.  
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