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RESUMO 

O processo do desenvolvimento motor humano, figuram componentes como as 

habilidades motoras e aquelas voltadas ao desempenho motor, representadas pelas 

capacidades físicas. Aproximadamente aos dois anos a criança já possui a base 

necessária para explorar o ambiente de formas variadas e independente.  

É nesse momento que se inicia o aprendizado das habilidades motoras 

fundamentais (GALLAHUE E OZMUN, 2005; PAYNE E ISSACS, 2007; ECKERT, 

1993). Este estudo teve como objetivo estudar o desenvolvimento motor na iniciação 

esportiva que é essencial para que o indivíduo, no decorrer da vida, utilize de padrões 

e habilidades motoras para sua sobrevivência, tais como andar, correr, chutar, pular, 

alcançar, dentre outras. Acredita-se que estimulações a práticas esportivas durante a 

infância, priorizam esse aprendizado, desenvolvendo movimentos e habilidades 

fundamentais para sua vida.  

O objetivo do estudo foi analisar se as práticas de diferentes esportes 

influenciam diretamente no desenvolvimento motor e na aptidão física das mesmas. 

Nos dias atuais, temos observado um aumento considerável nas discussões sobre as 

metodologias de ensino-aprendizagem dos desportos; nos jogos desportivos coletivos, 

inúmeros são os assuntos a serem debatidos.  

Nossa intenção, refere-se ao diálogo relacionado ao desenvolvimento 

esportivo, entendido como processo de ensino, que ocorre desde que a criança se 

inicia na atividade esportiva, até sua dedicação exclusiva em uma modalidade. 

Atualmente, a iniciação esportiva é tema que gera muita discussão.  

 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento motor está presente desde o nascimento e acompanha o 

ser humano até a morte. A contínua alteração do desenvolvimento motor ao longo da 

vida está estritamente ligada com a interação entre as necessidades da tarefa, a 

biologia do indivíduo e as condições ambientais (GALLAHUE; OZMUN 2003). 

Ao longo dos anos, diferentes abordagens de ensino foram utilizadas no 

processo de iniciação esportiva. A literatura em língua portuguesa apresenta-nos 

autores que relacionam o processo de iniciação esportiva, mais especificamente, a 
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iniciação aos jogos esportivos coletivos, "somente" aos fundamentos do jogo, em 

razão da palavra fundamentos vir do latim "fundamento", que quer dizer base, alicerce. 

Sendo assim, muitos profissionais de Educação Física, fieis ao significado da palavra, 

entendem que os processos de ensino de um jogo esportivo restringem-se ao ensino 

dos fundamentos, que são os elementos da técnica individual dos jogadores, como 

exemplo o passe e o chute no futebol, o arremesso no basquetebol e o saque e a 

cortada no voleibol.  

OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa é analisar a importância das diferentes modalidades, na 

iniciação esportiva, e na maturação de crianças e jovens no desenvolvimento motor 

em jogos coletivos.  

 

METODOLOGIA 

O tipo de pesquisa apresentada no estudo é a pesquisa de revisão literária, 

que tem por objetivo identificar os fatores que contribuem para que os fenômenos 

ocorram. Segundo Lakatos e Marconi (1991), este trabalho fica caracterizado como 

sendo uma Pesquisa Bibliográfica, pois tem como finalidade abordar tudo que foi 

escrito sobre determinado assunto. É importante dizer que uma pesquisa bibliográfica 

não é uma repetição do que já foi escrito a respeito desse mesmo assunto, pois o 

mesmo tema acaba sendo observado de outros pontos de vista, gerando novas 

discussões e conclusões.  

As fontes usadas durante esse trabalho foram exclusivamente publicações. 

Utilizamos o método comparativo para balizar esse estudo, pois para Lakatos e 

Marconi (1991), o método comparativo é feito para estruturar comparações a fim de 

verificar as semelhanças e divergências dos autores de determinado assunto.  

Ainda segundo os mesmos autores, “o método comparativo permite analisar o 

dado concreto, deduzindo do mesmo os elementos constantes, abstratos e gerais. 

Constitui uma verdadeira „experimentação indireta‟. ” (LAKATOS e MARCONI, 1991, 

p.107) Estruturada a revisão bibliográfica, foi utilizado a „Conclusão Pessoal‟ como 

análise de texto.  

 

DESENVOLVIMENTO MOTOR NA INÍCIAÇÃO ESPORTIVA 

CRESCIMENTOS, MATURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CADA FAIXA ETÁRIA 

 0 AOS 3 ANOS DE IDADE 

A partir do nascimento, inicia o processo de relação entre o bebe, pais e 

ambiente. As estruturas neurossensorial já estão razoavelmente bem 

formadas como visão, audição, tato, paladar e olfato. 
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 3 AOS 5 ANOS DE IDADE 

Todas as habilidades motoras adquiridas na etapa anterior (A maturação do 

nascimento até os 3 anos de idade), são cada vez mais afinadas, ou seja, são mais 

aprimoradas conforme os estímulos dado a esses indivíduos, possibilitando uma alta 

gradativamente 

 5 AOS 10 ANOS DE IDADE 

Entre os 5 e 10 anos de idade ha uma grande evolução e crescimento na 

coordenação e no controle motor facilitando a aprendizagem de habilidades motoras 

cada vez mais complexas, durante esse período a criação já tem assimilação de 

regras do esporte e aquelas mais desenvolvida das tem a oportunidade de participar 

de programas estruturados de treinamento esportivo, mesmo assim não se pode 

deixar de dar estímulos motor e cognitivo.  

 11 AOS 17 ANOS 

Nos meninos, o pico de crescimento em estatura ocorre aproximadamente aos 

14 anos de idade, com grandes variações individuais. Aproximadamente seis meses 

após o pico de crescimento em estatura, ocorre o pico de ganho de massa muscular, 

diretamente associado à elevação do hormônio testosterona esse ganho de massa e 

diferenças das funções musculares proporcionam um aumento na capacidade 

metabólica, tendo a aumentar os índices de força, velocidade e resistência, 

especialmente se houverem estímulos motores adequados para tal idade. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como o 

conteúdo na iniciação esportiva para crianças e adolescentes é de grande importante 

para o desenvolvimento motor, uma reflexão acerca dos benefícios do esporte para a 

aprendizagem motora, além disso, também permitiu utilizar diferentes pesquisas para 

analises e avaliar como essas pesquisas auxiliam na aprendizagem do conteúdo. De 

um modo geral, foi analisado que existe uma necessidade de estar a conhecer a fase 

de desenvolvimento motor da criança, mas ainda possuem algumas dificuldades, 

como trabalhar com atividades que façam estimular o interesse dos alunos, não 

apenas trabalhando aspecto motor, mas também social e afetivo. 
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