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RESUMO

O desenvolvimento motor é um processo contínuo ao longo vida, e na criança deve ser estimulado 
desde cedo para que pontos negativos não reflita na vida adulta; este pode ser interferido por inúmeros fatores, 
como sociais, físicos e psicológicos. Assim o presente estudo teve por objetivo analisar o desenvolvimento 
motor de crianças de diferentes classes sociais por meio dos padrões fundamentais de movimento chutar, 
saltar, arremessar e rolar proposto por Gallahue e Ozmun (2005). Participaram do estudo 41 crianças com 
idade entre 7,5 a 8,5 anos da cidade de Ourinhos/SP e os pais das mesmas responderam a um questionário 
da ABEP para a classificação das classes sociais. Não foi encontrado diferenças no padrão fundamental de 
movimento (chutar, rolar e saltar) estudado onde o valor não apresentou p<0,05 para diferenças entre as 
classes sociais e o desenvolvimento motor, além disso, entre os sexos não mostrou-se influenciar os estágios 
de desenvolvimento nas crianças estudadas, o que não ocorreu com padrão fundamental de desenvolvimento 
arremessar. Concluiu-se que os sexos e as classes sociais não interferem nos padrões fundamentais de 
desenvolvimento motor (chutar, saltar e rolar), no entanto houve diferenças na habilidade arremessar, em 
relação ao sexo masculino e classe social baixa.

Palavras-chave: Desenvolvimento motor. Classe social. Criança.

ANALYSIS OF CHILDREN ENGINE DEVELOPMENT IN DIFFERENT 
SOCIAL CLASSES

ABSTRACT

Motor development is a continuous process throughout life, and the child should be encouraged 
from an early age so that negatives do not reflect the adult life; this can be interfered with by numerous 
factors, including social, physical and psychological. Thus the present study aimed to analyze the children’s 
motor development of different social classes through the fundamental movement patterns kicking, jumping, 
throwing and rolling proposed by Gallahue and Ozmun (2005). The study included 41 children aged 7.5 
to 8.5 years of the city of Ourinhos/SP and the parents of the same answered a questionnaire ABEP for the 
classification of social classes. No differences were found in the fundamental movement pattern (kicking, 
rolling and jumping) studied where the value is not presented p <0.05 for differences between classes and 
motor development, moreover, sexes showed no influence development stages of the children studied, which 
did not occur with fundamental standard of hurling development. It was concluded that the sexes and social 
classes do not interfere with fundamental standards of motor development (kick, jump and roll), however 
there were differences in skill throwing in relation to male and low social class.
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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento motor é visto como um processo contínuo de mudanças no comportamento 
motor que acontece no indivíduo ao longo de todo ciclo vital, no qual o ser humano progride de um 
movimento simples e com pouca habilidade, até o ponto de adquirir habilidades motoras complexas e 
organizadas, além disso, demonstra mudanças sequenciais que tem por resultado a interação do indivíduo 
com o ambiente (HAYWOOD; GETCHELL, 2004; CLARK; WHITALL, 1989).

No que diz respeito a área de estudo da Aprendizagem Motora, esta consiste em uma alteração na 
capacidade do indivíduo em desempenhar uma habilidade motora, que pode ser inferida por uma melhoria 
relativamente permanente no desempenho, devido à prática ou à experiência (MAGILL, 1998).

Habilidade motora significa uma tarefa a ser realizada que busca uma finalidade específica a 
ser atingida contendo ações voluntárias da musculatura do corpo envolvido para concluir a tarefa. Ela é 
subdividida em habilidade motora grossa, quando os movimentos são coordenados principalmente pelos 
grandes grupos musculares como correr, saltar, arremessar, andar, etc., e ainda, habilidade motora fina, que 
são movimentos coordenados por pequenos grupos musculares como escrever (MAGILL, 1998).

De acordo com Halverson, (1971) aprender a movimentar-se envolve constante desenvolvimento 
da habilidade de usar o corpo efetivamente e prazerosamente, de maneira perspicaz no controle e na 
qualidade do movimento. Tal processo envolve o desenvolvimento da capacidade de se movimentar de 
uma variedade de maneiras, em situações esperadas e inesperadas, e em tarefas crescentemente complexas. 
Isto requer mais do que uma resposta automática e mecânica. Aprender a movimentar-se envolve tentar, 
praticar, pensar, tomar decisões, avaliar, arriscar e persistir. Dessa maneira justifica-se a importância 
de serem desenvolvidas as habilidades motoras fundamentais na infância (andar, correr, chutar, lançar, 
arremessar entre outras), porque crianças bem desenvolvidas quando chegam à adolescência estão aptas a 
praticar especificamente uma ou mais modalidades esportivas, sem frustrações e dificuldades. Além disso, 
toda criança que aprende desde cedo ser segura na realização de suas tarefas e a explorar o meio em que 
vive sem medo, consequentemente quando alcançar a fase adulta vai apresentar mais facilidade em se 
desenvolver socialmente e profissionalmente. Caso isso não seja trabalhado na infância pode resultar a um 
mau desenvolvimento na adolescência e na vida adulta, levando a um adulto frustrado e inseguro em suas 
ações (GALLAHUE; DONNELLY, 2008; BESSA; PEREIRA, 2002 e STABELINI NETO et al., 2004).

Para que uma criança possa passar pelos estágios de habilidade motora citados por Gallahue e 
Donnelly (2008), e que se desenvolvam ao estágio maduro, alguns fatores podem interferir, entre eles estão: o 
ambiente em que vivem, como são criadas, como se alimentam, como são educadas, estilo de vida, moradia. 
(BESSA; PEREIRA, 2002; HAYWOOD; GETCHELL, 2004, MAFORTE et al., 2007).

As condições socioeconômicas reduzidas para crianças pertencentes a classe social baixa implica 
na baixa qualidade da alimentação das mesmas não alcançando um valor nutritivo suficiente para uma 
boa qualidade de vida. E ainda, apresentam pouco acesso ou disponibilidade de brinquedos e materiais 
esportivos que estimulam o desenvolvimento motor. A maneira como são educadas e criadas também pode 
acarretar à implicações, como crianças que são criadas e educadas em creches, que por sua vez apresentam 
métodos inferiores de trabalho de acordo com os recursos financeiros que recebem. Desse modo, entende-
se esse processo de criação e, sobretudo as escolas ou creches escolhidas pelos pais podem interferir no 
desenvolvimento motor. (HAYWOOD; GETCHELL, 2004).

De acordo com Haywood e Getchel (2004), existem questões não respondidas sobre a influência 
ambiental no desenvolvimento motor, principalmente no que diz questões socioeconômicas, pois em 
contrapartida aos argumentos anteriores, crianças de classes sociais mais baixas são criadas e educadas com 
mais liberdade para explorar o ambiente em que vivem e desenvolver sua motricidade, no entanto, crianças 
de nível social mais elevado apresentam uma vida nutritiva propícia para tal desenvolvimento. Sendo assim, 
o objetivo desse estudo é de comparar o desenvolvimento motor de crianças de diferentes classes sociais 
(A1, A2, B1, B2, C1, C2, D e E), e analisar o desenvolvimento motor em crianças pertencentes do município 
de Ourinhos- SP e comparar o desenvolvimento motor em crianças entre os sexos.

METODOLOGIA

AMOSTRA

A amostra foi composta por 41 crianças sendo 23 meninas e 18 meninos, que tenham ou não 
completados os 8 anos de idade. Participaram apenas crianças que apresentaram condições neuromusculares 
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sadias, que estejam no ano letivo correspondente a sua idade, ou seja, no 3º ano do ensino fundamental 
das escolas. Não foram aceitas crianças que fazem uso de algum medicamento de caráter tranquilizante, 
que estejam adiantadas ou atrasadas de acordo com o ano letivo e crianças que não trouxerem o Termo de 
Consentimento livre e Esclarecido assinado pelos pais ou responsável.

As crianças foram avaliadas em diferentes escolas pertencentes a rede pública de ensino e rede 
privada de ensino da cidade de Ourinhos/SP. 

LOCAL

Os procedimentos adotados foram realizados no local de estudo de cada criança no horário da 
aula de Educação Física ou no contra turno de acordo com a autorização da escola envolvida no estudo.

PROCEDIMENTOS

Foi aplicado um questionário socioeconômico criado e validado pela Associação Brasileira de 
Empresas de Pesquisa, chamado Critério Padrão de Classificação Econômica Brasil/2008, (ABEP, 2011), 
respondido pelos pais ou responsável da criança. 

Esse questionário é composto por 10 perguntas fechadas, contendo os itens de conforto que a criança 
tem em casa como televisão a cores, rádio (qualquer tipo de rádio menos som automotivo), banheiro (desde 
que seja usado por apenas uma família), automóvel (desde que não seja usado como meio de trabalho), 
máquina de lavar roupa (não pode ser tanquinho), empregada mensalista (tem que ser a empregada que 
trabalha pelo menos cinco vezes na semana), vídeo cassete ou DVD, geladeira, freezer e o grau de instrução 
ou educação do chefe da família. Para cada item soma-se um ponto diferente e com esses escores são 
classificadas as classes sociais em A1 de 42 – 46 pontos, A2 de 35 – 41 pontos, B1 de 29 - 34 pontos, B2 de 
23 - 28 pontos, C1 de 18 - 22 pontos, C2 de 14 - 17 pontos, D de 8 - 13 pontos e E de 0 - 7 pontos.

Após o questionário respondido, as crianças passaram por uma análise qualitativa em 
seu desenvolvimento motor a partir das habilidades motoras fundamentais seguindo a sequência 
desenvolvimentista de movimentos fundamentais de Gallahue e Ozmun (2005) que é composta por 23 
habilidades fundamentais classificadas em estágio inicial, elementar e maduro das quais foram usadas 
somente 4 habilidades fundamentais. 

Os movimentos utilizados foram o rolamento com o corpo para frente, representando uma habilidade 
fundamental estabilizadora, salto em distância representando uma habilidade fundamental locomotora, 
chute e arremesso por cima que são classificadas como habilidades fundamentais manipulativas seguindo 
os seguintes critérios proposto por Gallahue e Ozmun (2005):

• Rolamento

Estagio Inicial: Cabeça entra fortemente em contato com o chão, o corpo fica curvado na posição 
“C” solta, não consegue coordenar o uso dos braços, as vezes não consegue rolar para trás e nem para as 
laterais e quando rola para a frente se curva na posição “L”.

Estágio Elementar: Faz o movimento para frente em ações segmentadas, a cabeça que conduz a 
ação e ainda toca o topo cabeça no chão, curva-se na posição “C” apertado no início da rolagem, porém ao 
completar curvam-se na posição “L”, os braços e mãos dão um ligeiro auxílio, mas ainda consegue executar 
apenas um rolamento de cada vez.

Estágio maduro: A cabeça conduz a ação e somente a parte de trás da cabeça toca o chão levemente, 
o corpo fica em posição “C” apertada durante todo movimento, os braços ajudam na força fazendo o impulso 
levando na posição inicial, podendo fazer vários rolamentos consecutivos.

• Salto em distância

Estágio Inicial: Movimentos bem limitados, os braços não iniciam a ação e durante o salto eles se 
movem para todos os lados para tentar manter o equilíbrio, o salto é curto já que o corpo se move em direção 
vertical, o agachamento preparatório é quase que nulo, há uma dificuldade e usar ambos os pés juntos e a 
extensão das articulações dos membros inferiores são limitados e o peso do corpo após pousar cai para trás.

Estágio Elementar: Os braços iniciam a ação, o agachamento preparatório é mais consistente e nesse 
momento os braços se mantem à frente, durante o voo os braços se movem para as laterais, há a impulsão 
completa dos joelhos e quadris ao impulsionar para o voo, porém na fase aérea eles se flexionam.
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Estágio Maduro: Os braços se movem para cima e para baixo durando o agachamento, no impulso 
os braços se inclinam com força para frente para alcançar altura e se mantem no alto durante todo voo, ao 
se agachar o tronco se flexiona em aproximadamente 45 graus, na fase de impulso todas as articulações dos 
membros inferiores se estende, assim as coxas ficam paralelas ao solo, o salto é mais distante e ao pousar 
o peso corporal inclina para frente.

• Chute

Estágio Inicial: O tronco permanece ereto, os braços são usados em forma de equilíbrio, a perna 
que chuta tem movimento limitado, assim há pouco acompanhamento na bola e em vez de chutar a bola 
ela empurra a bola com os pés.

Estágio Elementar: Movimento preparatório para trás é centrado no joelho, a perna que chuta, 
mantem inclinada durante toda a ação, mas o acompanhamento da bola se limita no joelho durante o chute 
e um ou mais passos são dados em direção a bola.

Estágio Maduro: Os braços oscilam em oposição opostas ao outro durante o chute, o tronco se 
inclina na cintura durante o acompanhamento, o movimento do chute se inicia no quadril, a perna de 
sustentação se inclina levemente ao contato com a bola, aumentando a extensão e a oscilação da perna 
que chuta assim o acompanhamento é alto e o pé de sustentação chega a se elevar sobre os dedos ou sair 
completamente do solo. O alcance na bola pode ser feito através de uma corrida.

• Arremesso por cima

Estágio Inicial: A ação é feita a partir do cotovelo, o movimento se parece com um empurrão em 
que o cotovelo se mantém a frente do corpo, os pés permanecem parados, o tronco se mantém na linha do 
alvo, o acompanhamento da bola é feito para frente e para baixo e os dedos se separam ao soltar a bola.

Estágio Elementar: Na preparação o braço se move para cima, para o lado e para baixo e a bola 
é levada atrás da cabeça, o braço se inclina bem à frente acima do ombro, o tronco se vira para o lado do 
arremesso na preparação, os ombros também, assim o tronco é flexionado para frente junto com o movimento 
dos braços, o peso do corpo se muda para frente e a mesma perna do lado do arremesso também.

Estágio Maduro: Braço é inclinado para trás na preparação, cotovelo oposto de ergue para manter 
o equilíbrio, cotovelo durante o arremesso se move para frente na horizontal, assim o antebraço gira e o 
polegar aponta para baixo. Na preparação o tronco gira claramente para o lado do braço que arremessa, o 
ombro cai levemente após o arremesso. No início o peso se concentra no pé de trás e conforme o peso se 
move a frente um passo é dado com o pé oposto do arremesso.

Para o rolamento foi utilizado um colchonete, onde as crianças realizaram o movimento três vezes. 
Para o salto em distância foi usado como base uma linha da quadra para que a criança se localizasse e 
mantivesse os pés paralelos antes durante e após o salto tentando chegar o mais distante possível e no 
arremessar foi utilizado uma bola de tênis onde a criança foi instruída para jogar o mais longe possível sem 
corrida prévia e sem salto. Os procedimentos adotados seguiram as metodologias de Maforte et al., (2007). 

Para o chute foi utilizado uma bola de futsal da marca Winner FSC 50 iniciantes, onde a criança 
teve que chutar o mais forte possível, assim ela se posicionava um pouco afastado da distância da bola e ao 
sinal a criança chutava em direção ao gol, assim como foi feito no estudo de Marques (1995). 

Todos os movimentos foram feitos três vezes e filmados com uma câmera digital da marca Samsung, 
assim as imagens foram analisadas parcialmente classificando tronco, membros inferiores e membros 
superiores dentro dos estágios citados acima, assim foram utilizados os melhores resultados de cada criança. 
Lembrando que nenhum movimento foi forçado ou ajudado a ser executado, para que não houvesse 
interferência nos resultados e para que a criança conseguisse ser a mais espontânea possível

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados foram apresentados em valores de frequência absoluta. Além disso, para verificar a 
existência de relações entre os sexos ou classificações socioeconômicas em que foram agrupadas as classes 
A e B como classe social alta e agrupadas as classes C e D como classe social baixa, foi utilizado o teste 
Independência Qui-quadrado. O p adotado foi menor que 0,05. E o programa utilizado foi o SPSS 14.0. 
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RESULTADOS

Na tabela l são apresentados os valores de frequência de ocorrência da sequência desenvolvimentista 
de movimentos fundamentais entre os sexos. De forma geral não foram encontradas relações significativas 
entre os padrões fundamentais de movimento entre o chutar, rolar e saltar, mas havendo diferença no 
arremessar. 

Tabela l. Frequência de ocorrência da sequência desenvolvimentista de movimentos fundamentais entre 
os sexos.

Meninas Meninos X2 P

Rolamento:
3,08 0,76Inicial 5 7

Elementar 14 6
Maduro 4 5

Salto:
Inicial 1 0

2,06 0,15Elementar 22 17
Maduro 0 1

Chute:

Inicial 0 0
0,08 0,51Elementar 10 7

Maduro 13 11

Arremesso:
Inicial 0 0

0,07 0,048Elementar 22 13
Maduro 1 5

Nas habilidades fundamentais, saltar, rolamento, e chute observa-se que não há diferença nos 
padrões fundamentais de movimento entre as classes sociais significativo, não ocorrendo o mesmo na 
figura I (arremesso por cima). Assim, na figura I, observa-se que houve resultado significativo no arremesso 
por cima entre as classes sociais em que crianças das classes C e D estão em maior número no estágio 
maduro da habilidade enquanto nenhuma criança da classe social oposta se encontra no estágio elementar, 
apresentando valor de p<0,017. Observando a figura II e III em que os padrões fundamentais de movimento 
foram separados por sexo e comparando cada qual com suas classes sociais observou que não existe diferença 
significativas entre classes e seus respectivos sexo.

Figura I. Frequência de ocorrência da sequência desenvolvimentista de movimentos fundamentais no 
arremesso entre as classes socioeconômicas.
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Figura II. Frequência de ocorrência da sequência desenvolvimentista de movimentos fundamentais no 
arremesso entre as classes socioeconômicas entre o sexo feminino.

Figura III. Frequência de ocorrência da sequência desenvolvimentista de movimentos fundamentais no 
arremesso entre as classes socioeconômicas entre o sexo masculino.

DISCUSSÃO 

O objetivo do presente estudo foi analisar e comparar o desenvolvimento motor de crianças entre 
os sexos e classes sociais. Para tanto foi utilizada a sequência desenvolvimentista padrões fundamentais de 
movimento proposta por Gallahue e Ozmun (2005) que através de habilidades fundamentais proporciona 
classificações em estágio maduro, elementar e inicial. Como resultados iniciais não foram encontrados valores 
significativos demonstrando diferença no desenvolvimento motor de crianças nessa faixa etária entre os 
sexos nas habilidades chutar, rolar e saltar. O mesmo foi verificado por outros autores, como Vasconcelos e 
Araújo (2010) com crianças de 6 e 7 anos. Segundo Gallahue e Donnely (2008) nessa idade de 3 aos 8 anos 
não existe diferença entre meninas e meninos e seus interesses são os mesmos. Pelo fato dos resultados não 
apresentarem variações entre os sexos as análises nas comparações entre as classificações sociais não foram 
estratificadas por sexo. Exceto com a habilidade fundamental de arremessar em que houve diferença entre 
os sexos em que meninos pertenciam em maior parte para o estágio maduro enquanto meninas ficaram no 
estágio elementar, isso se deve como hipótese em que meninos normalmente são mais ativos que meninas, 
no entanto quando comparados separadamente entre os mesmos sexos, não apresenta diferença significativa 
entre as classes sociais. No estudo de Lima (2009) em que foi estudado a relação entre a eficiência mecânica 
e competência motora no padrão fundamental de movimento arremessar, chega a conclusão que deveria 
existir mais estudos para tal habilidade, já que esta é uma habilidade muito complexa, em que conforme 
foi passado a tarefa houve um comportamento diferente da criança. Mesmo que o presente estudo a tarefa 
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arremessar foi passada metodologicamente igual pra todas as crianças ainda houve a interferência do ambiente 
em que cada escola apresentava um desenho a mais na quadra poliesportiva ou um barulho diferente que 
pode a vir causar essas interferências

Em relação às comparações socioeconômicas, não foram verificadas nenhuma relação entre as 
classes sociais e os padrões de desenvolvimento, já que as classes sociais ficaram muito próximas uma das 
outras, não apresentado nesse estudo crianças da classe social alta A1 e não contendo crianças da classe 
social baixa E, para fazer esse comparativo. 

Outras investigações na literatura encontram resultados semelhantes relacionados ao desempenho 
motor, Lucca (2006) verificou que não há diferença sobre o desempenho de velocidade das crianças de 
ambas as classes sociais, embora o presente estudo não se trata de velocidade na corrida, tem que correr e 
correr faz parte dos padrões fundamentais de movimento proposto por Gallahue e Ozmun (2005).

No entanto, muitas investigações mostram que a influência do ambiente proporciona grande 
diferença no desempenho motor de crianças. Miranda (2008) conclui que o ambiente em que vivem e a 
forma em que essas crianças são estimuladas a se desenvolverem também vêm a interferir. Miranda (2008) 
avaliou os aspectos ambientais e socioeconômico em relação ao desenvolvimento motor de crianças de 7 
a 8 anos em Goiânia-GO e encontrou diferenças de uma escola para a outra onde apesar de ambas escolas 
pertencerem a classe C, a escola que tinha sua localização mais afastada proveniente de uma região ribeirinha 
teve um valor negativo em relação a outra escola não ribeirinha. Corroborando com este estudo Ferreira 
(2008), também encontrou diferença entre as classes sociais, já que em seu estudo com 106 crianças de 
ambos os sexos com idade entre 7 e 8 anos da região do norte de Minas Gerais nas cidades Glaucilândia e 
Juramento de escolas urbanas e rurais, cuja as crianças de classes mais elevadas demonstraram um melhor 
desenvolvimento motor através das habilidades fundamentais. 

Em relação aos valores gerais de desenvolvimento, sem a estratificação por sexo ou classe social 
o presente estudo apresentou suas crianças no geral com o desenvolvimento atípico se levarmos em 
consideração as afirmações de Gallahue e Ozmun (2005) os quais afirmam que crianças devem estar em 
seu padrão maduro a partir dos sete anos de idade o que não foi encontrado nesse estudo. Assim, Maforte 
et al., (2007) em uma pesquisa intitulada “Análise dos padrões fundamentais de movimento em escolares 
de sete a nove anos de idade” verificaram que as crianças só começaram a apresentar um estágio maduro 
a partir dos nove anos de idade, o mesmo foi verificado por Soares e Almeida (2006) e Silva (2006). 

As condições socioeconômicas reduzidas levam a uma nutrição irregular que pode interferir no 
desenvolvimento motor da criança, além da falta de brinquedos e materiais esportivos que limitam as 
explorações de seu próprio corpo, ou até mesmo a escola em que a crianças está pode ter alguma interferência 
no desenvolvimento motor (HAYWOODY; GETCHELL, 2004). Isso pode ser umas das respostas hipotéticas 
para que as crianças deste presente estudo pertencente às classes sociais baixa estejam atrasadas. Em 
contra partida Stabelini Neto et al., (2004), dizem em seu estudo que as crianças das classes sociais mais 
elevadas passam maior parte do tempo em atividades inativas como jogos no computador, sendo essa uma 
hipótese para que as crianças das classes sociais consideradas altas (A e B), estejam também atrasadas em 
sua motricidade.

 Vale ressaltar que nesse estudo, a habilidade fundamental que mais contou com crianças no estágio 
maduro foi o chutar, tendo como hipótese a cultura do país para o futebol como incentivo, e também a 
maneira que os professores de Educação Física dessas crianças trabalham com as mesmas na Educação 
Física escolar. 

Na pesquisa de Berlenze et al., (2007), foi desenvolvido um estudo com o desenvolvimento motor 
de 424 crianças, obesas com eutróficas, agrupadas por classe alta, classe média e baixa houve diferenças 
significativas em relação a execução dos movimentos entre crianças obesas e eutróficas as quais o maior 
número de crianças maduras eram eutróficas. Outra comparação também foi feita entre sexos onde as crianças 
eutróficas não apresentaram diferenças, porém entre as crianças obesas do sexo masculino estavam mais 
desenvolvidos que as do sexo feminino, porém, não foi avaliado os padrões antropométricos na presente 
pesquisa, ficando como hipótese mais um fato relevante que pode diferenciar as análises propostas. 

Outra diferença foi encontrada no desenvolvimento motor de crianças entre 8 e 9 anos de idade, foi 
em relação as habilidades motoras finas em relação as classes sociais. Silva (2002) avaliou em 50 crianças 
da região urbana (classe A) e 50 crianças que pertenciam ao grupo Sem–terra (classe E) e verificou diferença 
significativa somente no teste que avaliava a habilidade motora fina devido a brinquedos eletrônicos que 
estimulam tal habilidade dentro da classe A.
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Algumas limitações devem ser levadas em consideração na presente investigação, uma delas é que 
pelo baixo “n” no trabalho não foi possível dividir as crianças entre as classes sociais A1, A2, B1, B2, C1, C2, 
D e E, sendo necessário agrupar as classes em A+B e C+D. Além disso, não houve a ocorrência de crianças 
nas classes A1 e E, o que pode minimizar o impacto das classes entre os resultados.

CONCLUSÃO

Não houve diferenças nas habilidades fundamentais do desenvolvimento motor adotadas: rolar, 
chutar e saltar entre os sexos e entre as classes sociais, exceto no arremessar, foi encontrado diferenças em que 
os meninos da classe baixa obtiveram melhores resultados na habilidade arremessar. Mesmo assim, segundo 
a referência teórica de Gallahue e Ozmun (2005) ambas as classes se encontram abaixo do estágio desejado. 

 De acordo com Tani (2008) a importância dos movimentos, obviamente, não se restringe ao 
aspecto biológico. A capacidade do ser humano se mover é mais do que uma simples conveniência que lhe 
possibilite andar, jogar e manipular objetos. Os movimentos são de fundamental importância para a vida do 
ser humano em seus diferentes aspectos. O conhecimento acerca dos padrões fundamentais de movimento 
– seu surgimento e mudança – auxilia o professor no diagnóstico dos escolares e na tomada de decisões 
sobre os procedimentos didático-pedagógicos, além de servir de referência para o acompanhamento das 
mudanças no movimento durante o processo de escolarização.
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