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Introdução. Vários ajustes e mudanças corporais marcam a fase dos 7 aos 11 anos de idade, podendo ocorrer 
também variações posturais. As habilidades motoras são adquiridas a partir da maturação fisiológica do sistema 
neuromuscular e de fatores ambientais. A aquisição de um bom controle motor permite à criança construir as noções 
básicas para seu desenvolvimento intelectual. Objetivos. Relacionar as características do alinhamento postural e 
do desenvolvimento motor de crianças em idade escolar, submetendo-as a teste de habilidades motoras e medidas 
antropométricas. Método. Participaram do estudo crianças de ambos os sexos nas idades entre 7 e 10 anos). Na 
avaliação postural, os voluntários receberam marcadores em pontos anatômicos predeterminados e tinham imagens 
registradas com uma máquina digital Sony® modelo Cyber-shot 1000 de 7,2 Mega Pixels, posicionada a 2,50 metros 
de distância. As imagens foram analisadas por fotogrametria, usando-se o Software de Avaliação Postural-SAPO. 
Para avaliar o desenvolvimento das habilidades motoras foi utilizada a Escala de Desenvolvimento Motor (EDM), com 
a qual os aspectos de motricidade fina, motricidade global, equilíbrio e lateralidade foram analisados. Os estudos de 
correlação foram realizados usando-se o coeficiente de correlação de Pearson. Todas as conclusões foram tomadas 
ao nível de significância de 5% e foram empregados os softwares SPSS 17 e Microsoft Office Excel 2007. O presente 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 0256.0.172.000-10). Resultados. A amostra foi 
composta por 12 crianças de sete anos e 37 crianças de 10 anos. Na avaliação postural, notou-se menor anteriori-
zação da cabeça nas crianças de 7 anos (8,6 ± 17,0) do que nas de 10 anos (31,3 ± 19,5), assim como maior ângulo 
de tornozelo (69,3 ± 34,2; 28,2 ± 41,9) e melhores escores tanto de motricidade fina (76,3 ± 32,7; 53,8 ± 49,8) como 
de motricidade global (63,3 ± 31,5; 40,5 ± 55,6). Houve uma correlação inversamente proporcional entre as idades 
motoras fina e global com o alinhamento vertical da cabeça e horizontal da pelve, e diretamente proporcional com 
ângulo do tornozelo, em ambas as idades; e com o alinhamento vertical do corpo, na faixa etária de 10 anos. Con-
clusão. Não encontramos na literatura estudos que correlacionem alterações posturais ao desenvolvimento motor 
em crianças. Sugere-se que durante a fase escolar as alterações posturais adaptativas necessárias influenciem na 
realização de atividades motoras. Portanto, se faz necessário novos estudos para maior aprofundamento sobre o tema 
e embasamento das possíveis relações entre controle postural e habilidades motoras. 
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