
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR ENTRE MENINOS E MENINAS DE
08 À 10 ANOS DE IDADE.
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): TALITA XIMENES DE FREITAS, MONISE CAROLINE DE AQUINOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): TADEU PACCAGNELLAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): EMEF PROF. DR. PAULO MONTE SERRAT FILHO, PIBID - PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE BOLSA, PROFESSORA MESTRE LUCIA MARIA VARELA
COLABORADOR(ES): 



1. RESUMO 

O presente estudo se origina da observação das diferenças apresentadas no 

desempenho motor entre os gêneros em tarefas que não se caracterizam por serem, 

histórica, culturalmente e cotidianamente mais relacionadas ao desempenho de 

meninos ou meninas. Em um projeto PIBID, licenciandos em Educação Física da 

Universidade de Ribeirão Preto observaram tais diferenças. Objetivando identificar, 

comparar e estudar tais diferenças foi adotado um protocolo de avaliação dos 

padrões motores fundamentais. Foram escolhidas duas tarefas estabilizadoras, duas 

locomotoras e duas manipuladoras. Até o presente momento um teste de 

estabilização, equilíbrio em um pé só, e um de locomoção, andar sobre uma trave de 

6 metros de comprimento por 10 cm de largura, foram realizados. Os resultados 

parciais apontam melhor desempenho dos meninos, O teste de estabilização 

apresentou 01 aluno e 03 alunas no estágio inicial, 14 alunos e 19 alunas no estágio 

elementar e no estágio maduro 14 alunos e 06 alunas. O teste de locomoção 

apresentou 0 aluno para o estágio inicial, tanto para ambos os gêneros; 19 alunos e 

11 alunas para o estágio elementar, 10 alunos e 17 alunas para o estágio maduro.  

2. INTRODUÇÃO 

O Desenvolvimento Motor se refere a um processo iniciado já na concepção e 

continua por toda a vida, que depende da maturação e do ambiente sendo bastante 

importante para o desenvolvimento global do indivíduo (BRONSATO E ROMERO, 

2001). Para Rosa Neto (2002) trata-se do estudo das mudanças do movimento 

através da vida.   

Vários modelos são desenvolvidos para servirem de base para o estudo do 

comportamento motor, entre eles o modelo de desenvolvimento motor proposto por 

Gallahue e Ozmun (2003), aqui as alterações do comportamento motor são divididas 

em fases motoras, essas fases divididas em faixas etárias, e tais faixas etárias 

divididas em estágios motores. A fase fundamental é dividida em: estágio inicial de 2 

a 3 anos, o movimento é caracterizado por elementos que faltam ou pelo uso 

exagerado do corpo; estágio elementar de 4 a 5 anos onde a criança apresenta 

maior controle e melhor coordenação dos movimentos fundamentais e por último 

estágio maduro 6 a 7 anos, os desempenhos são eficientes, coordenados e 

controlados. Os movimentos são divididos em três categorias: movimentos 

estabilizadores nos quais algum grau de equilíbrio é necessário; movimentos 

locomotores que envolvem mudanças da localização do corpo em relação à um 



ponto fixo na superfície e movimentos manipulativos, divididos em rudimentares, que 

envolvem tarefas onde existe a aplicação ou recepção de força e refinados que 

envolvem o uso das mãos e/ou dos punhos. 

Uma questão constantemente levantada por vários pesquisadores do 

desenvolvimento motor é a questão do gênero (FARIA JR, 1995; SARAIVA 1999, 

BRONSATO E ROMERO, 2001; SOUZA; BERLEZE; VALENTINI, 2008).  

Avaliar, analisar e estudar o comportamento motor de alunos em diferentes 

etapas evolutivas identificando as diferenças entre os gêneros e outras (ROSA 

NETO, 2002), é fundamental para se escolher e adequar as estratégias, os métodos 

e os conteúdos da Educação Física Escolar para que ela possa cumprir seu papel 

pedagógico e contribuir na evolução de crianças e adolescentes de forma 

equilibrada sem privilegiar determinado gênero em função de um melhor 

desempenho estar ligado a ele, ou a qualquer outro fator. 

3. OBJETIVOS 

Identificar e comparar os estágios motores de crianças na fase motora 

fundamental de ambos os sexos, do 3º ano do Ensino Fundamental de uma escola 

da rede pública municipal de Ribeirão Preto participantes de um projeto de 

Atividades Rítmicas e Expressivas. 

4. METODOLOGIA 

Participam do estudo 57 crianças entre 8 e 10 anos de idade, sendo 29 

meninos e 28 meninas, estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Prof. Dr, Paulo Monte Serrat Filho, da cidade de Ribeirão Preto. Para se avaliar o 

desenvolvimento motor dessas crianças está sendo utilizado o protocolo de 

Avaliação dos Padrões Motores Fundamentais de Gallahue e Ozmun (2003). Trata-

se de uma avaliação observacional da configuração corporal total, seguida por uma 

análise biomecânica segmentária individual. Com os resultados se identifica qual 

estágio motor que a criança está, inicial, elementar ou maduro, isto é, se está normal 

para aquela idade, abaixo ou acima da faixa etária. 

5. DESENVOLVIMENTO 

No início do ano de 2014, o Curso de Licenciatura em Educação Física da 

Universidade de Ribeirão Preto começa a desenvolver, em parceria com o MEC 

(Ministério da Educação), o projeto PIBID, (Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência), que tem como objetivo principal melhorar a qualificação dos 

profissionais envolvidos na educação brasileira. 



Logo da implantação do projeto foram observadas várias dificuldades motoras 

nas crianças participantes, dessas observações emerge a presente pesquisa, com 

os resultados melhores escolhas poderão serem feitas em relação à metodologia de 

trabalho adotada e consequentemente maior qualidade em todo o desenvolvimento 

do projeto.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O teste de estabilização, equilíbrio em um só pé, apresentou o seguinte 

escore: 01 aluno e 03 alunas no estágio inicial, 14 alunos e 19 alunas no estágio 

elementar e no estágio maduro 14 alunos e 06 alunas.  

No teste de locomoção, caminhar sobre a trave, os resultados encontrados 

apresentaram: 0 aluno para o estágio inicial, tanto para ambos os gêneros; 19 

alunos e 11 alunas para o estágio elementar, 10 alunos e 17 alunas para o estágio 

maduro.  

Para a finalização do estudo ainda falta a aplicação de quatro testes 

considerados fundamentais para a conclusão do estudo, o que impede qualquer 

conclusão em relação aos objetivos do trabalho. 
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