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Desempenho motor de crianças extrovertidas e introvertidas 
Motor performance of extroverted and introverted children 
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RESUMO 
Quando se pretende investigar o comportamento motor, é importante considerar, além dos fatores 
ambientais, características individuais, tais como as variáveis da personalidade. Dentre os traços de 
personalidade, o traço extroversão-introversão destaca-se por apresentar características que podem 
influenciar o comportamento motor de crianças. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi comparar o 
desempenho motor de crianças extrovertidas e introvertidas. Foram avaliadas 10 crianças de 7 a 10 
anos de idade, divididos em dois grupos (introvertidos e extrovertidos), pareados quanto ao número, 
sexo e idade. O desempenho motor dos sujeitos foi avaliado por meio do TGMD-2, composto por seis 
habilidades locomotoras e seis de controle de objetos. O teste U de Mann-Whitney não identificou 
qualquer diferença entre os grupos no desempenho geral dos testes e no subteste locomotor e de 
controle de objetos. Sugere-se que a investigação do desempenho motor por meio de habilidades mais 
difíceis e desafiadoras, e a ampliação do tamanho amostral possam evidenciar diferenças entre 
extrovertidos e introvertidos. 
Palavras-chave: diferenças individuais, personalidade, desempenho psicomotor 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
When you intent to investigate the motor behavior, it is important to consider, in addition to 
environmental factors, individual characteristics such as personality variables. Among the personality 
traits, extraversion-introversion trait stands out because it has characteristics that can influence the 
motor behavior of children. Therefore, the objective of this study was to compare the motor 
performance of extroverted and introverted children. We evaluated 10 children aged between 7 and 10 
years old, divided into two groups (introverts and extroverts), matched for number, gender and age. 
The motor performance of subjects was assessed by TGMD-2, composed by six locomotor and six 
object control skills. The Mann-Whitney U Test did not identify any difference between the groups in 
the overall performance of the test and for the locomotor and object control subtests. It is suggested 
that the investigation of motor performance skills through the most difficult and challenging, and 
larger samples may reveal differences between extroverts and introverts. 
Keywords: individual differences, personality, psychomotor performance 
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A infância constitui-se uma fase deter-
minante no desenvolvimento motor humano 
(Guedes, Neto, & Silva, 2011); nela são adqui-
ridos padrões motores fundamentais, que serão 
requeridos para a realização de habilidades 
motoras futuras (Clark, 2007; Gallahue & 
Ozmun, 2005). Já parece claro que fatores 
ambientais influenciam o comportamento, e, 
especificamente para a prática motora, alguns 
contextos encorajam-na mais do que outros 
(Eaton, McKeen, & Campbell, 2001; Harten, 
Olds, & Dollman, 2008). Entretanto, segundo 
Rhodes (2006), seria necessário considerar 
também as diferenças biológicas individuais 
que favorecem ou dificultam um estilo de vida 
saudável, que inclui hábitos de comportamento 
motor ativo. 

Embora a maioria das pesquisas investigue 
o comportamento médio das pessoas, em 
busca de princípios comuns que possam ser 
generalizados (Meira Junior, Perez, Maia, 
Neiva, & Barrocal, 2008), existem caracte-
rísticas individuais relevantes que, se levadas 
em consideração, podem garantir uma inter-
venção profissional direcionada e mais efetiva 
(Rhodes, 2006). Características individuais 
podem ser indicadas por meio dos traços de 
personalidade, que, segundo Schultz e Schultz 
(2002), refere-se aos aspetos internos e exter-
nos peculiares do caráter de uma pessoa, que 
influenciam o comportamento.  

Traços de personalidade estão associados a 
estilos de vida e, especificamente falando do 
traço extroversão-introversão, indivíduos ex-
trovertidos são orientados para o mundo exte-
rior, e por isso, são sociáveis, aventureiros, que 
buscam emoção, ativos, falantes, que gostam 
da companhia de outras pessoas etc. Introver-
tidos, por sua vez, voltam-se para o mundo 
interior, são retraídos, preferem atividades ca-
seiras, tendem à introspeção (Flores-Mendoza 
& Colom, 2006), preferindo ler livros a 
conviver com as pessoas (Matthews, Deary, & 
Whiteman, 2003). Extrovertidos e introver-
tidos parecem, portanto, distinguirem-se pela 
forma como se relacionam com seus pares e 
por suas preferências em atividades de lazer. 

Considerando que a interação entre as crianças 
nos jogos e brincadeiras mediam o desenvol-
vimento motor (Emck, Bosscher, Beek, & 
Doreleijers, 2009), pode-se esperar que haja 
diferenças no desempenho motor de extrover-
tidos e introvertidos. 

Pesquisas que relacionem desempenho mo-
tor e traço de personalidade são escassas. Um 
estudo de aprendizagem motora, com crianças 
de 9 a 11 anos, verificou que extrovertidos 
obtiveram melhor desempenho que introver-
tidos para a habilidade arremessar (Meira 
Junior et al., 2008). Em relação ao nível de 
atividade física, a literatura evidencia uma 
associação positiva entre essa variável e o traço 
extroversão, indicando que sujeitos extrover-
tidos tendem a ser mais ativos (De Bruijn, 
Kremers, Van Mechelen, & Brug, 2005; Kern, 
Reynolds, & Friedman, 2010; Rhodes & Smith, 
2006). Sabendo que um estilo de vida ativo 
proporciona experiências motoras que contri-
buem para a realização competente de habili-
dades básicas, hipotetizou-se que crianças 
extrovertidas tivessem desempenho motor 
superior aos introvertidos. Sendo assim, o 
objetivo deste estudo foi comparar o desem-
penho motor em habilidades motoras básicas 
de crianças extrovertidas e introvertidas. 

 
MÉTODO 

Amostra 
Neste estudo de comparação entre grupos 

(Thomas, Nelson, & Silverman, 2007), apro-
vado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Uni-
versidade de Pernambuco (UPE – Registro: 
0028.0.097.000-11), a seleção da amostra foi 
intencional e os participantes foram crianças de 
sete a dez anos, estudantes de uma escola 
municipal da cidade do Recife- PE (Brasil). 

Foram utilizados os seguintes critérios de 
inclusão: 1) ter idade entre sete e dez anos de 
idade; 2) ter o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido assinado pelos pais ou respon-
sável; 3) não apresentar impedimento físico 
e/ou mental para realização dos testes; 4) 
obter pontuação ≤ 3 ou ≥ 8 pontos na a valia-
ção do traço de personalidade extroversão. 
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Foram excluídas as crianças que: 1) recusaram-
se a participar de alguma das etapas do estudo; 
2) não compareceram à aula no dia da coleta; 
e/ou 3) completaram 11 anos durante a coleta.  

A partir da aplicação destes critérios foram 
selecionadas 5 crianças introvertidas e 36 
extrovertidas. O grupo introversão (INT) foi 
composto por quatro meninos e uma menina 
(média = 8.24 anos; DP= 1.20). Para formação 
do grupo extroversão (EXT) foi usada a técnica 
de emparelhamento (Sampieri, Collado, & 
Lucio, 2006) por número, sexo e idade, de for-
ma que este grupo foi composto por cinco 
meninos com idade similar ao grupo intro-
vertido (média idade = 8.43 anos; DP= 1.09). 

 
Instrumentos e Procedimentos 

O traço de personalidade extroversão foi 
avaliado por meio da Escala de Traços de 
Personalidade para Crianças (ETPC), validado 
para a população brasileira (Sisto, 2004), com-
posta por 30 questões do tipo sim ou não, 
sendo 10 delas sobre extroversão. No presente 
estudo, foram consideradas apenas as questões 
relativas ao traço extroversão. Fundamentado 
em estudo anterior (Neiva, 2010), foram utili-
zadas as pontuações extremas para formação 
dos grupos com diferentes traços de perso-
nalidade; os pontos de corte foram: 75% extro-
versão (≤ 3pontos), ou 75% introversão (≤ 8 
pontos). O questionário foi aplicado em forma 
de entrevista por um profissional certificado 
em psicologia. 

A proficiência motora das crianças foi 
medida pelo TGMD-2 (Test of Gross Move-
ment Development 2) (Ulrich, 2000). Somente 
as crianças que compuseram os grupos INT e 
EXT realizaram o teste motor. O teste avalia o 
domínio do sujeito em relação às habilidades 
básicas de locomoção (correr, galopar, saltar 
com um pé, saltar sobre um obstáculo, saltar 
horizontalmente e deslocar-se lateralmente) e 
de controle de objeto (rebater, quicar, chutar, 
receber, arremessar sobre o ombro e rolar). O 
protocolo de aplicação do teste prevê que o 
avaliador dê instrução e demonstre o movi-
mento uma vez. Em seguida, a criança reali-

zava uma tentativa-ensaio, e, então executava 
mais duas tentativas, as quais eram filmadas 
em câmera digital. No caso do sujeito apre-
sentar muita dificuldade na execução da ação, o 
avaliador, após a tentativa-ensaio, demonstrava 
mais uma vez. Durante o teste, não foi 
permitido dar qualquer tipo de incentivo para o 
participante. Instrução e demonstração foram 
feitas por um único indivíduo, treinado para 
aplicar o referido teste.  

Uma vez gravadas, as imagens foram vistas 
em velocidade lenta no programa Media Player 
Classic, e pontuadas segundo critérios da lista 
de checagem estabelecida para cada habilidade 
do teste. Nessa avaliação foi atribuído o valor 1 
(um) se o movimento do sujeito atendeu ao 
critério da lista de checagem, e 0 (zero) se não 
atendeu; o valor final era a somatória das duas 
tentativas analisadas. Os valores de cada movi-
mento do sujeito foram agrupados por subteste 
(locomotor e de controle de objetos), e 
somados para estabelecer o quociente motor 
geral do sujeito nos testes motores. A deco-
dificação foi realizada por dois avaliadores e a 
concordância entre eles foi de 88%. Todas as 
etapas da coleta aconteceram no período de 
julho a agosto de 2011, nas dependências da 
Escola Superior de Educação Física - Univer-
sidade de Pernambuco, Recife - PE. 

 
Análise Estatística 

No plano analítico foi realizada análise des-
critiva com medidas de tendência central 
(mediana) e de dispersão (valor máximo e 
mínimo). O teste não paramétrico U de Mann-
Whitney foi utilizado para comparar o 
desempenho em habilidades motoras básicas 
entre os grupos EXT e INT, uma vez que não 
foram atendidos os pressupostos de norma-
lidade dos dados. Foi estabelecido um nível de 
significância de p ≤ .05. Foi utilizada a planilha 
de dados Excel e os pacotes estatísticos SPSS 
(10.0) e Statistica 5.1. 

 
RESULTADOS 

Inicialmente os grupos foram testados com 
relação à idade, e não houve diferença entre os 
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grupos, nesta variável, como era esperado. A 
Tabela 1 mostra a mediana e o valor máximo e 
mínino do desempenho das crianças introver-
tidas e extrovertidas, assim como resultado dos 
testes inferenciais. Observando os dados pode-
se destacar que nesta amostra, em termos 
descritivos, a mediana dos escores das crianças 
extrovertidas mostrou-se um pouco superior 
em habilidades de controle de objetos e no 
quociente motor geral; já as crianças introver-
tidas apresentaram mediana dos escores um 
pouco superior em habilidades locomotoras. 
Entretanto essas diferenças não foram confir-
madas inferencialmente, evidenciando que não 
houve qualquer diferença de desempenho entre 
os grupos. 

 
DISCUSSÃO 

O objetivo desse estudo foi comparar o 
desempenho motor de crianças extrovertidas e 
introvertidas. A análise dos dados mostrou não 
haver diferenças entre os grupos no desem-
penho em habilidades motoras básicas. 
Segundo estudos anteriores, o traço extro-
versão prediz comportamento ativo (De Bruijn 
et al., 2005; Kern et al., 2010; Rhodes, 2006; 
Rhodes & Smith, 2006), e assim, hipotetizou-
se que crianças extrovertidas, por estarem mais 
envolvidas com atividades físicas, apresen-
tariam desempenho superior em habilidades 
locomotoras e de controle de objeto, quando 
comparadas às introvertidas.  

Uma razão para a falta de diferença entre as 
crianças introvertidas e extrovertidas pode 

devido à combinação entre níveis de ativação e 
características das tarefas do TGMD-2. Segun-
do a teoria do nível de ativação ótimo (arou-
sal), as pessoas buscam níveis ótimos de 
ativação para que ocorram processos corticais 
básicos, que fundamentam as ações humanas 
(Eysenck, 2006). Níveis altos ou baixos produ-
zem sensação de desconforto, e as pessoas 
buscam equilibrar esse nível por meio de 
fatores contextuais. Segundo tal teoria, as dife-
renças entre as pessoas podem ser explicadas 
pelos seus níveis habituais de ativação: 
introvertidos possuem nível de ativação alto e 
por isso buscam situações que possam baixá-
lo; os extrovertidos possuem baixo nível de 
ativação e encontram nos ambientes estimu-
lantes uma forma de atingir seu ponto ótimo 
(Flores-Mendoza & Colom, 2006). 

O nível de ativação parece influenciar o 
desempenho, e está associado às características 
das habilidades motoras. Partindo do modelo 
do U invertido, proposto por Yerkes e Dodson 
para explicar o desempenho e níveis de ativa-
ção, Schmidt e Lee (1999) ressaltam que o 
desempenho aumenta com o nível de ativação 
até certo ponto, a partir do qual começa a 
haver queda no desempenho. As demandas 
percetivas, efetoras e de tomada de decisão das 
habilidades motoras determinam sua comple-
xidade, e para tarefas com alta complexidade o 
melhor desempenho é atingido em um nível 
baixo de ativação, uma vez que as próprias 
demandas da tarefa elevarão o nível de ativação 
até o ponto ótimo; da mesma forma, o melhor

 

Tabela 1. 
Mediana (Med), valor mínimo (Min) e máximo (Máx) do desempenho nos subtestes Locomotor e Controle de Objetos e 
Quociente Motor Geral do Test of Motor Gross Development-2, de crianças introvertidas (INT) e extrovertidas (EXT) de 7 a 
10 anos de idade, Recife, PE 

 
Subteste Locomotor 

(pontos) 
 

Subteste Controle de 
Objetos (pontos) 

 
Quociente Motor 
Geral (pontos) 

 Med Mín Máx  Med Mín Máx  Med Mín Máx 

INT 34 21 38  29 22 39  64 43 77 

EXT 32 26 33  34 20 41  66 46 74 

p* .25  .34  .60 
Nota: * Teste U de Mann Whitney  
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desempenho em tarefas com baixa complexi-
dade é alcançado com alto nível de ativação. 
Nesse sentido, poderíamos pensar que sujeitos 
extrovertidos, por possuírem baixo nível de 
ativação, teriam vantagens em tarefas com alta 
complexidade, e introvertidos, em tarefas com 
baixa complexidade.  

Analisando as habilidades do TGMD pode-
se classificá-las como sendo de um nível de 
complexidade moderado. De acordo com a 
classificação bidimensional de Gentile (1972), 
ao analisar as exigências da ação, as habili-
dades incluídas no TGMD-2 ou são de trans-
porte do corpo, ou de controle de objetos, ou 
seja, nenhuma das habilidades do teste combi-
na ambas as exigências efetoras. Com relação 
às demandas ambientais do teste elas são 
estacionárias e sem variabilidade contextual. 
Nessa condição de complexidade interme-
diária, as habilidades do TGMD -2 não necessi-
tariam níveis altos nem baixos de ativação para 
que sejam desempenhadas com sucesso. 
Enfim, crianças extrovertidas e introvertidas 
podem não encontrar, nesses tipos de habili-
dades, situação que as diferenciaria. 

Para além da dificuldade da tarefa, quando 
se focaliza as restrições do indivíduo, o nível de 
habilidade do praticante influencia o desempe-
nho (Guadagnoli & Lee, 2004). As habilidades 
avaliadas pelo TGMD-2 são classificadas como 
habilidades motoras fundamentais, e desenvol-
vem-se durante a primeira infância (3 a 5 anos) 
(Gallahue & Ozmun, 2005). Considerando que 
a amostra foi composta por crianças de segun-
da infância, presume-se que elas já tenham 
domínio em tais habilidades. Sendo assim, 
ambos os grupos podem ser considerados pra-
ticantes habilidosos, e isso poderia também 
explicar a similaridade de desempenho entre os 
grupos. Testes que envolvam habilidades mais 
complexas e desafiantes, talvez, pudessem evi-
denciar diferenças no desempenho de extro-
vertidos e introvertidos. Considerando que o 
presente estudo tem características de uma 
pesquisa exploratória, que serve para a familia-
rização com o fenômeno (Sampieri et al., 
2006), além de sugerir avaliação do desem-

penho motor de introvertidos e extrovertidos 
por meio de tarefas com maior dificuldade, 
sugere-se a ampliação do tamanho amostral, 
antes de considerar a nulidade da hipótese 
inicial. O aumento do tamanho amostral e 
também a análise por gênero talvez pudessem 
evidenciar diferenças significativas entre intro-
vertidos e extrovertidos em habilidades loco-
motoras e de controle de objeto. 

Por fim, conclui-se que o traço de perso-
nalidade extroversão não teve efeito sobre o 
desempenho em habilidades motoras básicas, 
nesta amostra de crianças de segunda infância. 
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