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RESUMO 

O desenvolvimento é um processo contínuo de mudanças na capacidade 

funcional de cada indivíduo. E o desempenho motor na infância se caracteriza 

pela aquisição de habilidades motoras possibilitando assim que a criança tenha 

um amplo domínio de seu corpo em posições posturais, em locomoção e 

manipulação de objetos e instrumentos. A coordenação motora estuda as 

mudanças qualitativas e quantitativas das ações motoras do ser humano no 

decorrer da vida. 

Este artigo tem por objetivo discutir práticas que estimulem e auxiliem o 

desenvolvimento motor de cada criança, levando em consideração suas 

especificidades. 

O desenvolvimento motor é o processo de mudanças no comportamento 

motor, envolvendo a maturação do sistema nervoso central, quando a interação 

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

indivíduo. (OLIVEIRA, 2006). O desenvolvimento motor é de extrema 

importância, pois é com isso que as crianças são capazes de controlar seu 

próprio corpo. O aprimoramento motor é o ponto de partida de todo o 

desenvolvimento motor da criança e isso ocorre através de estímulos. Ao 

perceber os estímulos ativos por meio de sensações ou sentimentos sobre 

objetos ou até mesmo movimentos o corpo estará ampliando experiências e 

melhorando o cognitivo. 
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PRÁTICAS PARA A ESTIMULAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR 

 

O desenvolvimento motor faz parte de um processo complexo, que 

depende de uma série de elementos inter-relacionados, tais como as 

características físicas e estruturais do indivíduo, o ambiente em que este está 

inserido e a tarefa que ele irá realizar. 

A interação destes aspectos influencia na aquisição e no progressivo 

refinamento das habilidades motoras ao longo do tempo. 

 

Como envolve aspectos biológicos e maturacionais, a sequência do 

desenvolvimento motor é a mesma para todas as crianças, mas o que pode 

variar é a velocidade da progressão. Assim, a ordem está mais relacionada ao 

processo de maturação, enquanto a velocidade depende das experiências e das 

diferenças individuais. Porém, mesmo sendo, de certa forma, previsível, existem 

fatores que podem colocar em risco o curso normal do desenvolvimento motor, 

os quais podem ser de ordem biológica ou ambiental.   Entende-se que o 

comportamento motor é uma expressão na qual integra todos os domínios: 

afetivo, social, cognitivo e motor. Isto indica o importante papel do domínio motor 

na sequência de desenvolvimento do ser humano. E pode ser compreendido das 

seguintes fases: 

 Fase motora reflexiva: os reflexos são as primeiras formas de 

movimento humano. Os mesmos são movimentos involuntários, que 

formam a base para as fases do desenvolvimento motor. A partir da 

atividade de reflexos, o bebê obtém informações sobre o ambiente. 

 Fase de movimentos rudimentares: os movimentos rudimentares são 

determinados de forma maturacional e caracterizam-se por uma 

sequência de aparecimento previsível. Esta sequência é resistente a 

alterações em condições normais. Elas envolvem movimentos 

estabilizadores, como obter o controle da cabeça, pescoço e músculos 

do tronco; as tarefas manipulativas de alcançar, agarrar e soltar, e os 

movimentos locomotores de arrastar-se, engatinhar e caminhar. 



 Fase de movimentos fundamentais: as habilidades motoras 

fundamentais da primeira infância são consequências da fase de 

movimentos rudimentares do período neonatal. Esta fase do 

desenvolvimento motor representa um período na qual as crianças 

pequenas estão envolvidas ativamente na exploração e na 

experimentação das capacidades motoras de seus corpos. 

 Fase de movimentos especializados: esse é um período em que as 

habilidades estabilizadoras, locomotoras e manipulativas fundamentais 

são progressivamente refinadas, combinadas e elaboradas para o uso 

em situações crescentemente exigentes. 

 As habilidades motoras fundamentais têm início a partir de dois anos, nesta 

idade as crianças já têm total domínio dos movimentos rudimentares que são a 

base para o refinamento dos padrões motores fundamentais. Dentre as fases 

do desenvolvimento infantil, as habilidades motoras fundamentais são 

consideradas a maior e mais importante delas. Esta fase é considerada uma 

fase crítica e sensível, pois pode acarretar mudanças que determinarão o futuro 

motor do indivíduo. 

 

Como desenvolver esses estímulos? 

A criança de certo modo nasce sabendo brincar e é através dele que se 

desenvolve, brinca com seus pais e demais familiares, brinca consigo mesma, 

sendo este um processo natural e que não precisa ser ensinado, a criança traz 

consigo sua própria maneira de brincar e é através dele que consegue se 

expressar. É através do lúdico, ou seja, do jogo e da brincadeira que a criança 

pode vivenciar situações que normalmente não seriam possíveis, como quando 

brinca de ser mãe ou pai, aprendendo desde muito cedo sobre 

responsabilidades, tudo isso de seu próprio jeito. Desde o nascimento os pais 

podem contribuir para estimular o desenvolvimento motor da criança oferecendo 

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

num tatame no chão para que ela possa se movimentar e até rolar; brincar com 

brinquedos próprios para a idade, como chocalhos e bichinhos de borracha; 



cantar músicas infantis e ler histórias, proporcionado uma boa relação pais-

bebês. 

Portanto, através do nosso corpo podemos nos expressar e interagir com 

os outros, além de aprender e assim se desenvolver com as mais diversas 

situações em que somos submetidos, mais uma vez destacando a importância 

de estímulos diversificados para o desenvolvimento dos indivíduos. Neste 

sentido, podemos dizer que através do nosso corpo e do movimento nos 

desenvolvemos e nos preparamos para a vida adulta. 

Como adaptar atividades para o desenvolvimento motor no Atendimento 

Educacional Especializado? 

  Primeiro tenha em mente em como irá desenvolver cada atividade, em 

sobre o que poderá ser feito e em cada intervenção de um modo simples e eficaz 

como por exemplo: 

 Atividades de traçado com o dedo; 

 Separação de objetos por cores, trabalhando o movimento pinça fina com 

o dedo indicador e polegar. 

 Trabalhar os movimentos finos como alinhavo, tecelagem, ou uma cesta 

com fitas. 

 Trabalhar a força dos dedos indicador e polegar utilizando pregador de 

roupas. 

 Circuito motor com bambolê. 

 Chutar bolas. 

 Subir e descer escadas. 

 Atividades de equilíbrio. 

  Através do movimento a criança vai aprendendo a pensar e planejar a sua 

movimentação, e ao mesmo tempo vivendo cada movimento, não só utilizando 

o lado motor, mas também o cognitivo para planejar os seus movimentos de 

acordo com suas necessidades e limites. 

 

 

 



CONCLUSÃO 

O movimento é a essência da infância, neste trabalho verificou-se a 

importância de desenvolver os estímulos e práticas para o desenvolvimento 

motor da criança. 

É um processo contínuo, levando em consideração os limites da criança 

e as possibilidades de aprendizagem para então elaborar adequadamente as 

atividades de maneira lúdica contribuindo para o desenvolvimento afetivo, social 

e principalmente motor. Foi possível agregar as experiências durante todo esse 

percurso enriquecendo ainda mais a prática pedagógica, em como desenvolver 

as atividades, realizar as intervenções, vivenciado a teoria e a prática. 
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ANEXOS 

      

    

Atividade de coordenação motora fina 

(Passar canudos pelo barbante). Atividade de preensão, 

trabalhando a força dos 

dedos.  



          

Brincadeira com balões. 
Circuito com fitas. 


