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RESUMO
Atualmente, no Brasil, o nível socioeconômico da família interfere

diretamente na opção pela escola da rede pública ou particular de
ensino. Conforme Manoel (1998), os contextos social e cultural
influenciam o desenvolvimento motor. Assim, o objetivo deste estudo
foi investigar a influência do contexto socioeconômico no nível de
desenvolvimento motor de um padrão fundamental de movimento — o
chutar — em crianças da rede pública e particular de ensino de
Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. A análise do padrão motor ocorreu
por filmagem de três tentativas da habilidade e sua comparação com a
lista de checagem de Gallahue e Ozmun (2001). A maioria das crianças,
independentemente de escola, atingiu o estágio maduro da habilidade
investigada. Um fato que precisa ser mais bem investigado é se o
melhor nível de desenvolvimento dos alunos da escola pública deve-se
à maior utilização do tempo livre ou se os professores de educação
física desta escola utilizam mais o futebol nas suas aulas curriculares.
Especula-se que a educação física escolar como parte fundamental
no processo de desenvolvimento motor precisa ser reavaliada.
Recomendam-se novos estudos, com crianças de diferentes faixas
etárias e condições sociais e locais distintas, além da utilização de
instrumentos que possibilitem essas verificações.
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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento motor pode ser definido como um processo
contínuo de mudanças no comportamento motor que tem início na
concepção e finaliza com a morte (HAYWOOD; GETCHELL, 2004).
Devido aos diferentes contextos e experiências vividas, essas
mudanças não podem ser relacionadas somente à idade cronológica,
mas também a fatores como as características dos indivíduos e o
ambiente onde estão inseridos (MANOEL, 2000), visto que a aquisição
de novos padrões motores não depende apenas da idade do indivíduo,
e sim das interações entre esses fatores (BARELA, 1997). Ambientes
favoráveis permitem o desenvolvimento para estágios mais avançados
dos padrões fundamentais de movimento das crianças (BARREIROS,
1992; GALLAHUE; OZMUN, 2001), o que leva a identificar uma
sequência de aquisição desses padrões relativamente previsível, porém
com certa flexibilidade, devido a características do indivíduo (aspectos
genéticos), fatores ambientais (espaços e implementos) e experiências
motoras etc. (BENDA, 1999; MANOEL, 1998). O ambiente também
pode ser compreendido além do contexto que delimita a prática motora.
Bronfenbrenner (1995) procura explicar o desenvolvimento humano em
função dos ambientes sociais onde as pessoas estão inseridas. Krebs
(1997, 2001) e Manoel (1998, 2001) relatam que as influências sociais,
culturais e econômicas também podem afetar diretamente a aquisição
das habilidades fundamentais, visto que o movimento é de grande
relevância social e cultural (TANI, 1998, 2008; XAVIER; CAVALCANTE,
2004).

Ao verificar que a partir da interação da criança com o ambiente
e suas experiências motoras (MANOEL, 1998; NEWELL, 1986) têm-
se ritmos (velocidades) de desenvolvimento motor diferenciados por
indivíduo, torna-se fundamental adotar uma concepção dinâmica de
desenvolvimento, no qual não há predominância de fatores genéticos
ou ambientais (TANI, 2008). Alguns estudos têm mostrado essa relação,
concluindo que o comportamento resultante depende tanto de
características internas ao sujeito quanto de influências do meio
(MATOSO et al., 2005). Segundo Tani et al. (1988), as habilidades
adquiridas nos primeiros seis anos de vida representam a base motora
para a aprendizagem em fases posteriores, caracterizando os princípios
de continuidade e progressividade do desenvolvimento motor (BENDA,
1999; MANOEL, 1988).
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Ter conhecimento dos fatores que influenciam na aquisição dos
padrões fundamentais de movimento é importante, uma vez que a
expressão da criatividade e dos sentimentos das crianças é feita através
do movimento (TANI, 1998, 2008). É através do movimento que o ser
humano se relaciona e aprende sobre si mesmo, quem é e o que é
capaz de fazer, além de aprender sobre o meio social em que vive.
Nesse contexto, Manoel (1998) e Maforte et al. (2007) relatam que as
influências sociais, econômicas e culturais podem afetar diretamente
a aquisição e o desenvolvimento dos padrões fundamentais de
movimento.

Conhecer melhor as vivências motoras, a realidade e o contexto
onde a criança está inserida, bem como suas limitações e
possibilidades, pode ser um fator importante para a elaboração de um
programa orientado de atividade física que proporcione desenvolvimento
adequado dos padrões fundamentais de movimento (MATOSO et al.,
2005). Assim, o objetivo do presente estudo foi investigar a influência
do contexto socioeconômico no nível de desenvolvimento motor de um
padrão fundamental de movimento — o chutar — em crianças das
redes pública e particular de ensino de Conselheiro Lafaiete, Minas
Gerais.

MÉTODO

Amostra

Participaram deste estudo 236 crianças de ambos os sexos de
escolas das redes pública e particular da cidade de Conselheiro Lafaiete,
Minas Gerais. Os critérios de seleção da amostra foram estar na faixa
etária de 6 a 8 anos e cursar regularmente a primeira série do ensino
fundamental. As crianças participaram voluntariamente, com
consentimento livre e esclarecido assinado pelos responsáveis.

Tarefa e Instrumentos

Para análise do padrão da habilidade chutar, em seu
componente membros inferiores, utilizou-se a lista de checagem de
Gallahue e Ozmun (2001), que pode ser visualizada na Figura 1. Foram
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utilizados também uma câmera VHS da marca JVC, um videocassete
da marca LG e uma TV da marca Philips.

Figura 1 – Lista de checagem com os critérios para membros inferiores
de avaliação da habilidade chutar (adaptado de GALLAHUE;
OZMUN, 2001).

Cabe esclarecer que a lista de checagem não é um instrumento
de pesquisa validado, mas uma referência de apoio aos professores
da educação física escolar durante sua intervenção profissional. Foi
justamente por sua objetividade e acessibilidade para situações reais
de ensino-aprendizagem que se optou por esse critério de análise.
Outros estudos também se valeram de tal critério, a exemplo de Maforte
et al. (2007).

Delineamento Experimental

As 236 crianças foram distribuídas em dois grupos (n= 118), de
acordo com a característica da escola: pública (Gpu) ou particular (Gpa).
A diferenciação entre escolas foi o critério adotado para se manipular a
variável independente indicativa de nível socioeconômico. Cabe
ressaltar que esse critério não necessariamente reflete o nível social e
econômico, porém, na cidade onde o estudo foi conduzido, buscaram-
se previamente escolas onde o perfil social e econômico dos alunos e
seus familiares fosse significativamente distinto. Assim, ao longo do

ESTÁGIOS CARACTERÍSTICAS – COMPONENTE MEMBROS INFERIORES 

INICIAL 

- Deslocamento posterior da perna que chuta é limitado. 

- Corpo permanece próximo à bola e chute é tangente à mesma. 

- Ação: “empurrar” a bola predomina à ação: deslocar a bola. 

ELEMENTAR 

- Deslocamento posterior da perna que chuta baseado na flexão do joelho. 

- Perna do chute tende a manter-se inclinada durante o chute. 

- Acompanhamento da bola limitado à elevação do joelho à frente. 

- Um ou mais passos deliberados dados em direção à bola. 

MADURO 

- Deslocamento da perna que chuta se inicia no quadril. 

- Perna de sustentação inclina levemente no momento do chute. 

- Aumenta a amplitude de movimento da perna que chuta. 

- Perna de sustentação apóia sobre os dedos ou deixa totalmente a superfície. 

- Alcance da bola feito por uma corrida ou um grande salto. 
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texto, o perfil das escolas, se pública ou particular, será compreendido
como um critério de manipulação do nível socioeconômico.

Procedimentos Experimentais

A coleta dos dados ocorreu nas escolas, durante o horário de aula,
para evitar qualquer transtorno na rotina da escola e dos pais. A direção
das escolas consentiu a execução dos experimentos em seus recintos.
O experimentador conduziu a coleta como uma brincadeira, envolvendo
as crianças, para que mantivessem a espontaneidade. Os sujeitos foram
posicionados atrás da bola, com o pé de apoio ao seu lado. Ao sinal de um
comando sonoro emitido pelo experimentador, executava o chute o mais
distante possível. Esse procedimento repetiu-se por três tentativas, que
foram filmadas. A análise do padrão de movimento foi realizada por meio
da comparação da filmagem da última tentativa realizada pelos sujeitos
com a lista de checagem (ver Figura 1).

RESULTADOS

Os resultados apontam diferenças no padrão fundamental de
movimento da habilidade chutar entre crianças das diferentes escolas.
Por meio de análise estatística descritiva, utilizando a MODA como medida
de tendência central, as crianças que se encontravam em um mesmo
estágio de desenvolvimento motor (inicial, elementar ou maduro) foram
comparadas em relação à escola pública ou particular (Tabela 1).

Tabela 1 – Resultados da comparação dos alunos da rede pública
(Gpu) com a rede particular (Gpa) para cada estágio de
desenvolvimento motor.

O teste U de Mann-Whitney apontou que, enquanto na escola particular havia mais
crianças no estágio inicial (Z= 3,51; p< 0,01) e elementar (Z= 3,06; p< 0,01), na
escola pública havia mais crianças no estágio maduro (Z= 4,23; p< 0,01).

Habilidade 

 

 

Chutar 

 

Componente 

 

Membros 

inferiores: 

pernas e pés 

Estágios de avaliação 

Inicial Elementar Maduro 

Gpu Gpa Gpu Gpa Gpu Gpa 

2 12 31 42 85 64 
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

O objetivo do presente estudo foi investigar a influência do
contexto socioeconômico no nível de desenvolvimento motor de um
padrão fundamental de movimento: o chutar. Para analisar possíveis
efeitos dessa variável, foram avaliadas crianças de escolas das redes
pública e particular; os resultados mostraram indícios interessantes
sobre o desenvolvimento motor dessas crianças.

O desenvolvimento motor caminha em direção a um estado de
maior complexidade à medida que se fortalecem as interações entre
sujeito, características do ambiente e especificidades da tarefa
(BARELA, 1997; CONNOLLY, 2000). Para Manoel (1998, 2000), padrões
desorganizados, caracterizados por inconsistência e rigidez, tendem
a se desenvolver para padrões organizados, em que consistência e
adaptabilidade predominam. Torna-se necessário compreender o
significado do desenvolvimento, em que a criança, em contato com as
múltiplas formas de movimento, utiliza as habilidades adquiridas em
uma variedade de situações não experimentadas anteriormente, as
quais assimilam novas informações, o que leva a um ganho em
competência motora (TANI et al., 1988, 2008).

Os resultados demonstram diferenças no padrão fundamental
de movimento entre crianças com o indicador social e econômico
diferenciado: alunos das escolas públicas encontram-se no estágio
mais avançado de desenvolvimento para o padrão fundamental de
movimento avaliado em relação aos alunos das escolas particulares.
Os resultados aqui encontrados são distintos daqueles encontrados
por Matoso et al. (2005), que verificaram superioridade no nível de
desenvolvimento do padrão fundamental de movimento de crianças de
escola particular em relação às de escola pública, para crianças com
idade semelhante às utilizadas no presente estudo.

Os resultados do presente estudo mostram o efeito da variável
independente manipulada, nível socioeconômico, sobre o
desenvolvimento motor, ou seja, o desenvolvimento motor acontece
de maneira diferenciada nas escolas públicas e particulares
comparadas, ou, ainda, que o desenvolvimento motor não acontece
isolado do seu contexto (KREBS, 2001). Resultados semelhantes foram
encontrados no estudo de Ferreira et al. (2004).
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O fato de este estudo apresentar resultados opostos aos de
Matoso et al. (2005) pode ser explicado pelo fato de as crianças das
escolas públicas terem mais tempo livre disponível no decorrer de seu
dia. Entende-se aqui por tempo livre os momentos nos quais a criança
não tem de “cumprir” uma agenda de atividades extraescolares que
não visam primordialmente ao desenvolvimento motor, como cursos
de idiomas ou aulas de instrumentos musicais, ou, ainda, o acesso às
tecnologias, tipo computadores e jogos eletrônicos. Seguindo essa linha
de raciocínio, as crianças das escolas públicas podem utilizar mais do
seu tempo extraescolar para brincar nas ruas e praças, apresentando
superioridade de prática do futebol (praças de esporte, ruas ou terrenos)
sobre as crianças das escolas particulares, o que influencia no
desenvolvimento do padrão fundamental de movimento do chute.
Particularmente na amostra utilizada neste estudo, isso se justifica
porque a cidade de Conselheiro Lafaiete ainda apresenta essas
oportunidades de prática, diferentemente da região metropolitana de
uma capital de Estado, foco do estudo de Matoso et al. (2005). Essas
explicações conduzem à necessidade de maior controle sobre essas
variáveis em estudos futuros.

A maioria das crianças observadas, independentemente do tipo
de escola em que estudam, apresentou-se no estágio maduro para os
componentes avaliados da habilidade chutar. Contudo, parte da amostra
(quase 40%) não se apresentou no estágio maduro, conforme sugerem
Gallahue e Ozmun (2001) e Tani et al. (1988). Esse achado permite
especular que as experiências motoras anteriores — por exemplo, a
quantidade e a qualidade das atividades motoras realizadas nas aulas
de educação física escolar — além de outros fatores, como o acesso
aos espaços públicos, como praças, parques e ruas (MANOEL et al.,
2001), podem ter influenciado no desenvolvimento motor dessas
crianças, já que nem todas atingiram o padrão maduro (TANI, 1987).
Outra linha de investigação que se faz necessária é comparar se esses
mesmos resultados se repetem em outros centros, com características
distintas. Em caso afirmativo, poder-se-á especular sobre o papel da
Educação Física como componente curricular, ou então o próprio
conteúdo desenvolvido nas aulas, em relação à diversidade destes e
às metas estabelecidas de acordo com os conteúdos e a faixa etária
das crianças.



R. Min. Educ. Fís., Viçosa, v. 19, n. 1, p. 32-42, 2011 39

Concluindo, o nível de desenvolvimento motor das crianças
avaliadas, em relação aos membros inferiores, para a habilidade chutar
foi considerado satisfatório. No que se refere à influência
socioeconômica no desenvolvimento motor, alunos de escolas públicas
apresentaram melhor nível de desenvolvimento motor em comparação
aos de escolas particulares, em uma cidade de porte médio.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE “KICKING” ABILITY OF CHILDREN IN
PRIVATE AND PUBLIC SCHOOLS

Currently in Brazil, the family’s socioeconomic level directly affects
the choice of public schools or private schools. As Manuel (1998), the
social and cultural contexts have influence over the motor development.
The objective of this study was to investigate the influence of
socioeconomic context in motor development level of a fundamental
pattern of movement - kick - in children from public and private schools
in the municipality Conselheiro Lafaiete, state of Minas Gerais. The
analysis of motor pattern occurred by shooting of three trials of skill and
its comparison with the checklist of Ozmun Gallahue (2001). Most
children, regardless of school, reached the mature stage of the
investigated skill. A fact that deserves further investigation is the best
level of development of public school students due to the increased use
of free time or the fact that physical education teachers use more soccer
in their classes. It is speculated that the physical education as a
fundamental part in the motor development process needs to be
reevaluated. Further studies are recommended, with children of different
ages and different social conditions and places, besides the use of
instruments that allow these checks.
Keywords: physical education, motor development, fundamental skills.
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