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Diversas transformações ocorrem durante a infância, entre elas está o desenvolvimento da
maturidade das estruturas motoras. Entende-se como desenvolvimento motor o processo
continuo de mudanças progressivas do comportamento motor no decorrer da vida. A prática
esportiva pode ser considerada um meio importante para o desenvolvimento das capacidades
físicas e habilidades motoras, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida para as
crianças. Praticado por diversas faixas etárias, o futsal é um esporte coletivo que possui
estímulos motores variados que contribuem para desenvolvimento motor das crianças. Este
estudo teve como objetivo ponderar sobre a influência das atividades esportivas
descritivamente o futsal no desenvolvimento motor da criança de 7 a 10 anos. Este estudo, de
abordagem qualitativa, de revisão teórica e bibliográfica, teve embasamento nos seguintes
bancos de dados para recolha de informações e dados: Google Acadêmico; Scielo; Banco de
teses e Dissertações da Capes; e outros, como livros em versões digitais e impressas. A busca
de referências teóricas, realizadas em língua portuguesa, ocorreu por meio de alguns
descritores como: “Infância”, “Desenvolvimento motor”, “Futsal”. Estudos revelaram que as
características da criança e a idade cronológica são fatores determinantes nos padrões motores,
todavia existem outros fatores que podem aperfeiçoar as capacidades físicas e as habilidades
motoras. De acordo com alguns autores, crianças com sete e oito anos devem estar, em sua
maioria, as habilidades motoras fundamentais no estágio elementar encaminhando para um
período de transição motora. Outros autores relatam que crianças com nove e dez anos estão
dentro do período de transição motora com pequena evolução motora aprendidas
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anteriormente das habilidades motoras fundamentais. As crianças desta faixa etária ainda não
estão preparadas para a parte específica do esporte. Este estudo sugere que o futsal, por ser
um esporte extremamente dinâmico, pode trazer um desenvolvimento motor para criança
trabalhando as habilidades motoras de forma organizada e planejada, levando a criança a
tomada de decisões que as levem a um amadurecimento motor, social e cognitivo.
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