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RESUMO

O desenvolvimento motor e a atividade motora, assim como o ambiente em que a criança está inserida e os estímulos que recebe, são 
importantes para o desenvolvimento de habilidades. Estão incluídas a estruturação espaço-temporal, que é a capacidade de avaliar tempo e 
espaço de forma integrada. O presente estudo teve por objetivo a comparação do desenvolvimento da estruturação espaço-temporal entre 
crianças que pratiquem judô e as não praticantes do esporte.  Pesquisa prospectiva, comparativa e observacional nas instituições: Escola 
Municipal Professora Erotildes Tardelli Moreira e Judô Rio das Ostras .Para o desenvolvimento da pesquisa foram respeitados os aspectos éticos 
contidos na Resolução nº 466/12, do Conselho Nacional de Saúde. Para coleta de dados foram utilizados os testes de estruturação espaço-
temporal da Bateria Psicomotora de Vitor da Fonseca. A amostra foi composta por crianças de ambos os gêneros, na faixa etária de 6 a 11 anos 
de idade, selecionada por conveniência, de forma aleatória. Os critérios de exclusão foram: crianças que pratiquem outro esporte, com algum 
comprometimento neurológico e com alguma deficiência física. Para realização da pesquisa foram coletadas variáveis como: idade, gênero e 
tempo de prática esportiva.  Na análise estatística foi utilizado o Teste de Wilcoxon para determinar diferença entre dois grupos, adotando como 
nível de significância p<0,05.  Foram selecionadas para a aplicação dos testes 11 crianças praticantes de judô e 11 não praticantes do esporte, 
com média de idade de 8,5 anos. Através do Teste de Wilcoxon houve diferença significativa para organização espacial (p=0,009) e representação 
topográfica (p=0,03). Apesar de ter ocorrido diferença, não houve significância nos testes de estruturação rítmica (p=0,62) e estruturação 
dinâmica (p=0,06) entre os praticantes e não praticantes de judô . Pôde-se concluir que a prática de judô é importante para o desenvolvimento 
psicomotor, já que foram apresentadas diferenças significativas nos testes de organização espacial e representação topográfica. Estudos mais 
amplos devem ser realizados futuramente, objetivando esclarecer com mais exatidão a relação entre a prática do judô e o desenvolvimento 
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