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Resumo 

O presente trabalho visa compreender e orientar professores e família, sobre a 

importância da estimulação motora, e como deve ser trabalhada as necessidades 

específicas de cada aluno com deficiência física e motora. Explorar meios que 

possibilitam e contribuem o desenvolvimento para que o mesmo possa ter melhor 

qualidade de vida. Mostrar que a pessoa com deficiência física também pode ser 

inserida como um todo na sociedade. 
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Introdução 

A pessoa com deficiência física, muitas vezes se sente isolado, incapaz, 

sem perspectiva de realizar sonhos, tanto na vida profissional como no pessoal, 

de não ser uma pessoa respeitada pela sociedade, por não possuir 

condicionamento físico “normal”, ou seja, ter as mesmas habilidades motoras que 

os outros ditos “normais”. 

Algumas das dificuldades referentes ao desenvolvimento das crianças com 

deficiência estão relacionadas à indefinição do conceito de deficiência tanto para o 

modelo médico quanto social, de acordo com Maciel (2000), este fato transforma 

as pessoas com deficiência (seja qual for o tipo de deficiência) em alguém que se 

torna incapaz e sem direitos, sempre deixadas em segundo plano. 

Segundo Nogueira (2008) citado por Souza e Tavares (2010), no decorrer 

da história da humanidade o deficiente sempre foi visto como vítima, no século 

XV, Roma Antiga, as crianças que nasciam com alguma deformidade eram 

jogadas nos rios ou esgotos ou ainda deixadas nas igrejas, em abrigos onde 

ficavam isoladas da convivência social. Estas pessoas eram vistas pelo o que 

faltavam no funcionamento, não havia o pensamento contemporâneo em suas 

habilidades ou capacidades, eram desprezadas por não saber ou conseguir 

nenhuma função ativa na sociedade, (JANUZZI, 2004) 

Atualmente a pessoa com deficiência física é vista com outro olhar, uma 

pessoa capaz, que possui habilidades que devem ser estimuladas e trabalhadas 

de uma forma peculiar, para que ela possa contribuir de maneira ativa na 

sociedade. 

O desenvolvimento motor de uma criança, é observado por fases durante o 

seu crescimento, a partir do momento que ela foi concebida no ventre de sua mãe, 

já é observado o seu desenvolvimento e a sua formação, passo a passo. E esse 

acompanhamento continua após o nascimento, onde cada gesto, movimento, têm 

que ser observados atentamente para saber se a criança está desenvolvendo 

corretamente.  

Sendo assim, é importante ressaltar que os pais podem contribuir para 

estimular o desenvolvimento motor da criança, logo após o nascimento oferecendo 

um ambiente rico de estímulos motores e sensoriais, como: deixar a criança livre 

num lugar seguro, até mesmo no chão, onde ela possa se movimentar, rolar, 

movimentar as pernas, braços, deixar de barriga para baixo, assim ela começa a 

sustentar o pescoço. Lembrando que esses momentos devem ser sempre bem 

supervisionados por um adulto. 



 

O DESENVOLVIMENTO MOTOR DE UMA CRIANÇA 

 O desenvolvimento motor é um processo de mudança no comportamento, 

relacionada com a idade, tanto na postura quanto no movimento da criança. Esse 

processo ocorre alterações interligadas nos quais participam todos os aspectos de 

crescimento e maturação dos aparelhos que compõem o sistema do organismo. 

Por isso a importância de um acompanhamento mais preciso durante o 

desenvolvimento da criança, principalmente nos primeiros anos de vida, pois 

nesse período é possível realizar o diagnóstico de doenças motoras em estágios 

iniciais, o que pode facilitar o tratamento e tornar mais rápido os resultados. É 

importante citar que um bom desenvolvimento motor repercute na vida futura da 

criança, em todos os aspectos, sociais, intelectuais e cultural. 

O desempenho motor dos pequenos pode variar de criança para criança, 

mas existe um tempo máximo. Quando os pais notam algum tipo de estagnação, é 

aconselhável conversar com um pediatra, pois são sinais que precisam ser 

investigados. Assim diz a coordenadora técnica da fisioterapia motora do Instituto 

Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira 

(IFF/Fiocruz). É importante que os pais fiquem bem atentos ao desenvolvimento 

motor de seus filhos e observem se eles estão demorando muito tempo para 

atingir os marcos motores na idade esperada. 

  Existem outros sinais importantes que devem ser observados em uma 

criança como: se a criança é muito “molinha” e não consegue se movimentar, nem 

segurar a cabeça; ou se tem braços e pernas muito “durinhos” que também 

atrapalha os movimentos e as tarefas de higiene, tais como: a troca de fraldas; 

não conseguir pegar os brinquedos após o sexto mês de vida e não se relacionar 

com as pessoas ou com o ambiente. Nesses casos é recomendado procurar um 

fisioterapeuta para uma avaliação mais detalhada. 

 

Dificuldades de Aceitação da Família, e o Atraso nos Estímulos 

Essa é uma questão muito complexa e delicada, pois muitos pais preferem 

não enxergar o atraso motor de seus filhos, e isso acaba prejudicando ainda mais 

o seu desenvolvimento. É perceptível que a família sofre muito diante de um 

diagnóstico, e muitas vezes esse sofrimento é acompanhado de culpa, medo, 

incertezas e insegurança, que influencia na autoestima, seguida de depressão dos 

mesmos.  

Como professora do AEE, presencio muito esse tipo de sentimento, mães 



depressivas, que questionam sua história de vida e sua incapacidade de agir, 

muitas se sentem inseguras diante da necessidade de realizar os cuidados 

necessários do seu filho, medo de morrer e deixar o filho sem cuidados, vivem 

com o futuro incerto, cheio de privações, muitas são abandonadas pelos maridos, 

pois os mesmos não estão dispostos a lutar juntos, preferem ignorar a situação, 

etc. 

   Sabe-se que um diagnóstico precoce pode amenizar e muito o problema. A 

partir do momento que detectado algo anormal em uma criança, os pais devem 

procurar ajuda de um profissional da saúde, onde eles vão receber todas as 

orientações necessárias, de estímulos que serão fundamentais para o 

desenvolvimento motor da criança, para que ela não seja prejudicada futuramente. 

Ao observar qualquer tipo de alteração no desenvolvimento da criança, o 

profissional de saúde deve orientar a família e cuidadores quanto a conduta a ser 

tomada na realização de exames complementares ou encaminhamentos 

adequados a cada caso. Os profissionais de saúde devem observar atentamente 

possíveis alterações e em caso de suspeitas exames específicos, pois quanto 

mais cedo o diagnóstico, maior será a probabilidade de minimizá-lo 

(BRASIL,2020). Por esse motivo a importância da percepção e aceitação precoce, 

pois as estimulações realizadas com objetivos, orientadas por um profissional da 

saúde, atendendo o caso específico pode resultar em um desenvolvimento 

contínuo e eficaz, onde o problema as vezes pode não ser solucionado, entretanto 

amenizado. 

 

Criança com Deficiência Física e Motora  

Segundo o decreto da Legislação brasileira nº 3.298/99 (1999 apud 

SCHIRMER,2007, p.22) segue o conceito de deficiência Física. 

ART.4ª- Deficiência Física- alteração completa ou parcial de um 

ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 

comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma 

de paraplegia, paraparesia, monoplegia, tetraplegia, tetraparesia, 

triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou 

ausência de um membro, paralisia cerebral, membros com 

deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades 

estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho 

das funções. 

Deficiência física são complicações que levam a limitação da mobilidade e 

da coordenação motora em geral, podendo também afetar a fala, em diferentes 

graus. As causas são variadas desde de uma simples lesão neurológica e 



neuromuscular até a má-formação congênita ou condições adquiridas, como a 

Hidrocefalia ou Paralisia cerebral. 

Existem também várias deficiências que comprometem o desenvolvimento 

motor de uma criança: 

 Autismo tem o comprometimento nos movimentos repetitivos, 

significativamente mais lentos existindo déficits relacionados as habilidades 

motoras básicas; 

  Síndrome de Down, apresenta atraso motor, pois os ligamentos frouxos, 

resultam que muitos possuem alta flexibilidades e uma grande variação na 

mobilidade; 

 Paralisia Cerebral caracterizada por alterações neurológicas permanentes 

que afetam o desenvolvimento motor e cognitivo, causando limitações nas 

atividades cotidianas; 

 Duchene causa distrofia muscular, é uma doença genética e hereditária, 

que leva o enfraquecimento da musculatura esquelética, de maneira 

progressiva e irreversível; 

 Hidrocefalia consiste em uma patologia devido ao acúmulo de líquido nas 

regiões ventriculares cerebrais, que é manifestada através de sinais e 

sintomas, déficits neuromotores, que limitam as habilidades e o 

desenvolvimento motor. 

Essas deficiências são as mais comuns, que recebemos em sala de aula, por 

isso achei interessante deixar um breve comentário sobre elas. 

 

Como Trabalhar com Alunos com Deficiência Física ou Comprometimento 

Motor 

Quando recebemos um aluno com deficiência física ou comprometimento 

motor, na escola, logo surge, as inseguranças e o medo de como trabalhar com 

esse aluno. No primeiro momento parece difícil e complicado, alguns professores 

chegam a falar que não estão preparados para lidar com essa situação. Eu 

mesma quando comecei a trabalhar com aluno com paralisia cerebral encontrei 

muitas dificuldades, pois achava eles tão frágeis, tinha medo de machucá-los, de 

não conseguir passar conhecimentos para eles. Ainda tem a família que nos deixa 

inseguros, devido a tantas recomendações e a superproteção, que não pode isso, 

não pode aquilo, o que causa certo medo. Mas quando estamos ali com o aluno e 



passamos a conhecê-lo, começa-se a observar sua capacidade e habilidades e a 

traçar metas, para o seu desenvolvimento, dando a ele a oportunidade de mostrar 

que é capaz de fazer tantas coisas.  

O primeiro passo é mostrá-lo que é igual a todos os demais da turma, que 

suas limitações não o deixa nem mais e nem menos importante, apenas necessita 

de mais atenção e auxílio diferenciado.  Oferecer a ele suporte, como adequação 

de currículo, recursos pedagógicos e material de manuseio adaptado, onde ele 

possa interagir e desenvolver novas habilidades e desenvolvimento cognitivo. 

Mostrar ao aluno e a família a sua capacidade, a importância de ser independente 

e ter autonomia. É importante não ficar focado somente em diagnóstico médico 

que muitas vezes limitam suas possibilidades, mas sim traçar metas e desafios, 

criando situações de aprendizagem. Foi nessa linha de pensamento que aprendi a 

trabalhar com alunos com deficiência física, conhecendo suas habilidades e 

estimulando suas limitações.  

No decorrer dos meus atendimentos, tenho trabalhado com alunos com 

paralisia cerebral, seus membros tanto superiores quanto inferiores são bastante 

comprometidos, bem atrofiados. Quando chegou a escola a mãe fez inúmeras 

recomendações dos cuidados e das impossibilidades de realizar tarefas, simples 

como: comer sozinha, segurar o copo, limpar a boca, lavar as mãos, escovar os 

dentes, abrir a mochila, pegar seu material, passar as páginas do livro ou do 

caderno, pegar o lápis, colorir etc. Foi recomendado ainda, não deixar os colegas 

empurrarem a cadeira de rodas, não participar do recreio, das brincadeiras 

coletivas nem da educação física. Hoje o aluno realiza todas as tarefas acima 

citadas, participa do recreio interage com os demais colegas, dança quadrilha e 

participa das demais apresentações, vai ao parque fica sentado junto aos colegas 

no chão, brinca em todos os brinquedos inclusive no pula- pula, deita no centro e 

uma coleguinha pula junto, ela se diverte sentindo todas as sensações”. 

É importante ressaltar que isso só foi possível, por que permitimos e 

acreditamos no seu potencial, adaptamos material, adequamos currículo, criamos 

metas e lançamos desafios. O professor da sala regular respeitou suas limitações 

e proporcionou o aprendizado dando autonomia e independência, incluído a 

criança em todas as atividades propostas. 

O desenvolvimento motor é o processo de mudanças no comportamento 

motor, envolvendo tanto a maturação do sistema nervoso central, quanto a 

interação com o ambiente e os estímulos dados durante o desenvolvimento de 

cada indivíduo. (Oliveira 2006). Diante disso, a importância de estar atento as 

limitações do aluno, para oferecer a ele, estímulos em um ambiente favorável, que 

o deixa livre para relacionar com novas experiências e vivencias de qualidades, 



permitindo assim a oportunidade de um aprendizado contínuo com significado. 

Cada criança possui um repertório motor variado. Esse repertório pode ser mais 

desenvolvido ou menos. O desenvolvimento está relacionado com as experiências 

e vivências de qualidade que esta criança possui. Quanto maior o número de 

experiências e estímulos, maior será o desempenho realizado por elas. 

(PAIM,2003). 

Por essa razão, a importância da estimulação precoce, da participação da 

família em encorajar a criança a ser independente, criar situações desafiadoras, e 

adquirir novas habilidades e aperfeiçoamento físico. É muito importante que o 

aluno se sinta inserido na turma, capaz de realizar suas tarefas, mesmo com 

limitações, elogie seu aluno, mostre para a turma o quanto ele é capaz, crie uma 

parceria com a família, para que em casa o mesmo possa se sentir útil e capaz. O 

estímulo e a confiança depositada no aluno são fundamentais para o seu 

desenvolvimento tanto motor quanto cognitivo, pois os mesmos estão 

relacionados com as oportunidades que são oferecidas no processo do ensino 

aprendizagem.  

Jorqueira e Blascovi-Assis (2009) referem que o fisioterapeuta também 

pode contribuir com o processo de inclusão escolar de alunos com deficiência 

física, promovendo a socialização destes alunos, informando quanto aos 

diagnósticos, quadros clínicos e características necessárias que a equipe escolar 

necessita saber, sobre os alunos com deficiência , adaptando o espaço físico da 

escola às necessidades de todos, auxiliando o aluno a se movimentar no ambiente 

escolar e adequando o mobiliário do aluno. 

O atendimento Educacional Especializado (AEE) é um serviço da Educação 

Especial que identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que eliminem barreiras para a plena participação dos alunos. Ele 

deve ser articulado com a proposta da escola regular, embora suas atividades se 

diferenciam das realizadas em salas de aula de ensino comum (Brasil,2009)   

  É importante que os professores tomem ciência do diagnóstico e do 

prognóstico do aluno, entrevistem seus pais ou responsáveis para conhecer todo o 

histórico de vida desse aluno, conhecer suas habilidades e limitações, para 

pesquisar várias técnicas, métodos e estratégias de ensino, que atendam suas 

necessidades. A reabilitação tem como objetivo não somente capacitar os alunos 

com deficiência para se adequarem ao ambiente escolar, mas também procura 

intervir na comunidade, família e sociedades, para facilitar a inclusão social. 

(Gomes; Barbosa,2006) 

 



CONCLUSÃO 

É importante ressaltar, que não existe uma receita pronta para trabalhar 

com alunos com deficiência física ou comprometimento motor, pois cada aluno é 

único e suas limitações também, talvez o diagnóstico seja o mesmo, mas o jeito 

de trabalhar e estimular esse aluno é diferente. Por isso a importância de 

conhecer suas limitações e habilidades.  

Há alunos que foram estimulados precocemente, são mais 

desenvolvimentos, independentes, possui autonomia e estão prontos para novos 

desafios. Existem outros, que não foram estimulados, e se foram, não o fizeram da 

maneira correta, são inseguros, dependente para tudo, demonstram ser 

incapazes, e isso acaba dificultando o trabalho do professor. 

Cada aluno exige um olhar diferenciado, e cabe a nós professores focar em 

estratégias pedagógicas que vão permitir um aprendizado contínuo com 

significado para ele, para resgatar a sua autoestima e a confiança em si mesmo. 

Sendo assim, devemos estar cientes que não adianta somente tornar os 

ambientes acessíveis, a inclusão não se faz apenas pela infraestrutura adequada, 

grande parte se faz pelas as nossas atitudes, nosso comprometimento e 

estratégias que possam facilitar e incluir o aluno, permitindo a ele oportunidades 

de serem inseridos em todos os ambientes de maneira segura e com respeito a 

suas limitações.  
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