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RESUMO  

Desenvolvimento motor refere-se ao processo contínuo de mudança que o indivíduo 

sofre com a maturação e crescimento ao longo da vida. O desenvolvimento começa com 

reflexos primitivos, progride para movimentos posturais, locomotores e, finalmente, para 

movimentos manipulativos (Utley & Astill, 2008). 

É perceptível a importância das experiências motoras básicas para o 

desenvolvimento humano, visto que hoje prioriza-se o movimento nas fases iniciais de 

desenvolvimento da criança, embora seja imprescindível para todas as fases da vida. As 

experiências motoras que se iniciam na infância são de fundamental importância 

também para o desenvolvimento cognitivo (TANI, 1987). 

 
Palavras-chave: desenvolvimento motor – aprendizagem - criança 
 

 

INTRODUÇÃO 

 O desenvolvimento motor na infância caracteriza-se pela obtenção de um vasto 

repertório de movimentos, possibilitando que a criança adquira um amplo domínio dos 

elementos da motricidade como motricidade fina e global, equilíbrio, esquema corporal, 

organização espacial e temporal e lateralidade (ROSA NETO, 2002), a fim de que possam 

ser utilizadas em suas rotinas cotidianas. 

 Desenvolvimento motor é um processo sequencial e continuado, relativo à idade, 

no qual um indivíduo progride de um movimento simples sem habilidades até o ponto de 

conseguir habilidades complexas e organizadas e, finalmente, o ajustamento destas 

habilidades que acompanham o envelhecimento (HAYWOOD, 1986, P.7). 

O desenvolvimento motor é um fenômeno que permeia a vida de todas as pessoas; 

ele possibilita a realização de atos motores essenciais à lida diária não só por sua 

excepcionalidade, mas também por sua ubiquidade (CONNOLLY, 2000), na medida que o 

estilo de vida exerce forte influência no desenvolvimento motor dos indivíduos (SANTOS, 

2004). 
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1 COMPREENDENDO O DESENVOLVIMENTO MOTOR 

Compreender a evolução do controle motor e da coordenação motora é primordial 

para compreendermos como vivemos. É importante também que saibamos que ao longo 

da vida ocorrem mudanças no desenvolvimento motor, o qual inicia-se na sua concepção 

(nascimento) e vai até a morte, podendo durante esse processo acontecer regressões por 

fatores internos ou externos. 

O desenvolvimento motor é um processo continuo e demorado, pois as mudanças 

mais acentuadas ocorrem nos primeiros anos de vida. Segundo Tani (1988), o período do 

nascimento aos seis anos de idade é considerado anos cruciais para o individuo, neste 

processo que ocorre durante toda a vida do ser humano as experiências das habilidades 

básicas que acontecem principalmente na infância são fundamentais. 

O desenvolvimento motor pode ser definido como o “estudo das mudanças que 

ocorrem no comportamento motor de um indivíduo ao longo do seu ciclo de vida” (Tani G. 

2006). 

Para Gallahue e Ozmun (2205) o desenvolvimento motor está associado às áreas 

cognitiva e afetiva do comportamento humano sendo influenciado por muitos fatores. 

Dentre eles destacam os aspectos ambientais, biológicos, familiar, entre outros. Esse 

desenvolvimento é a contínua alteração da motricidade, ao longo do ciclo da vida, 

proporcionada pela interação entre as necessidades da tarefa, a biologia do indivíduo e as 

condições do ambiente. 

Estudos da educação defendem que as experiências motoras que se iniciam na 

infância são de fundamental importância para o desenvolvimento cognitivo, principal meio 

pelo qual a criança explora, relaciona e controla seu meio ambiente. O movimento se 

relaciona com o desenvolvimento cognitivo, no sentido de que a integração das sensações 

provenientes de movimentos resulta na percepção e toda aprendizagem simbólica 

posterior depende da organização destas percepções em forma de estruturas cognitivas. 

Por meio da exploração motora a criança desenvolve consciência do mundo que a cerca, e 

de si própria. O controle motor possibilita à criança experiências concretas, que servirão 

como base para a construção de noções básicas para o seu desenvolvimento intelectual 

(ROSA NETO, 1996). 
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No desenvolvimento motor podem-se observar diferenças de desenvolvimento no 

comportamento motor provocadas por fatores próprios do sujeito (biologia), do ambiente 

(experiência), e da tarefa em si (físico/mecânicos). (Gallahue e Ozmun, 2005, p. 54). 

As fases do desenvolvimento motor são divididas em quatro: Motora Reflexiva, 

Motora Rudimentar, Motora Fundamental e Motora Especializada.  

Fase Motora Reflexiva - “Os reflexos são movimentos involuntários, controlados 

subcorticalmente, que formam a base para as fases do desenvolvimento motor.” 

(GALLAHUE; OZMUN, 2003, p.99). Todas as reações que o bebê possui, ao toque, a luz, 

a sons, provocam atividades motoras involuntárias. Esses movimentos involuntários e 

grande atividade cortical nos primeiros meses de vida auxiliam o bebê no conhecimento do 

seu corpo e meio externo. (GALLAHUE; OZMUN, 2003). 

Fase Motora Rudimentar - Os primeiros movimentos voluntários são os 

movimentos rudimentares. Esses movimentos são encontrados no bebê desde o 

nascimento e se estendem até aproximadamente os 2 anos de idade. Esses movimentos 

acontecem de maneira previsível, porém o nível com que essas habilidades aparecem 

variam de criança para criança. (GALLAHUE; OZMUN, 2003). 

Levantar a cabeça, engatinhar e segurar objetos são exemplos de movimentos 

rudimentares. 

Fase Motora Fundamental -  Fase onde a criança apresenta movimentos 

voluntários mais específicos, estão em constante exploração e experimentação da sua 

capacidade motora. É o período em que a criança está descobrindo como desempenhar 

uma variedade de movimentos estabilizadores, locomotores e manipulativos, primeiro de 

forma isolada e mais tarde executando movimentos combinados. (GALLAHUE; OZMUN, 

2003). 

Andar, correr, saltar, galopar, arremessar e receber são exemplos de alguns dos 

movimentos fundamentais. 

Fase Motora Especializada - Essa fase é resultado da fase de movimentos 

fundamentais. A Criança agora realiza “atividades motoras complexas” do dia a dia. Os 

movimentos fundamentais que eram simples antes, como saltar e pular em um pé só agora 

podem ser associados com atividades mais complexas como pular corda e práticas 

esportivas como salto triplo. (GALLAHUE; OZMUN, 2003) “Esse é o período em que as 

habilidades estabilizadoras, locomotoras e manipulativas fundamentais são 

progressivamente refinadas, combinadas e elaboradas para uso em situações 

crescentemente exigentes. ” (GALAHUE; OZMUN, 2003, p. 105) 
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2   HABILIDADES FUNDAMENTAIS DO DESENVOVIMENTO MOTOR 

É por volta dos dois anos de idade que a criança dá um enorme salto no que diz 

respeito ao desenvolvimento motor.  

“Essas habilidades motoras formam a base sobre a qual cada criança desenvolve 

ou refina os padrões motores fundamentais do inicio da infância e as habilidades motoras 

especializadas da infância posterior e da adolescência.” (GALLAHUE; OZMUN, 2001, p. 

257).  

De acordo com Payne e Isaacs (2007) é nessa fase que a criança começa a 

desenvolver habilidades motoras fundamentais como caminhar, correr, saltar, pular, além 

disso, ela ainda possui a capacidade de combinar essas habilidades, como por exemplo, 

combinando o correr com o pular surge o galope. Nessa fase a criança não está mais 

restrita a movimentos simples ela já possui a capacidade de fazer movimentos com maior 

dificuldade.  

É através das experiências vividas no cotidiano da criança que ela terá condições de 

desenvolver suas habilidades e ter controle sobre elas.  

Segundo Papalia e Olds (apud CASTRO, 2008) esse período de desenvolvimento 

das habilidades motoras fundamentais é um período rico de experiências e vivencias 

devido às descobertas no ambiente vivido pela criança. Nessa fase a criança já possui 

uma melhor aptidão física, ela é mais forte, mais ágil e mais veloz e essas aptidões só 

tendem a se desenvolver ainda mais, pois o aprendizado da criança apresenta 

modificações diárias e sequenciais. É uma fase de intensa movimentação, intensa 

atividade e intensa progressão motora.  

Quando se fala em habilidades motoras fundamentais é necessário saber que 

existem vários estágios de desenvolvimento para cada padrão de movimento e que 

também existem diferenças entre as crianças, pois o desenvolvimento de uma criança 

nunca será igual ao da outra. (GALLAHUE; OZMUN, 2001). 

Cada fase do desenvolvimento motor possui uma divisão de suas etapas 

denominada de Estágios, os quais representam a evolução do desenvolvimento motor em 

cada fase na vida de criança, considerando uma faixa etária prevista. Vale lembrar 

portanto,  que a faixa etária não está determinada, ou seja, é uma idade presumível que 

poderá variar de acordo com cada criança, sua maturação e seu ambiente. 
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Gallahue e Ozmun (apud CASTRO, 2008) dividem os movimentos fundamentais em 

três estágios, sendo estes: estágio inicial que ocorre entre os 2 a 3 anos e representa as 

primeiras tentativas da criança, onde os movimentos ainda são bem rudimentares e 

imprecisos; estágio elementar que ocorre entre os 4 a 5 anos e é quando a criança já 

apresenta melhor controle e precisão de seus movimentos fundamentais, em geral quando 

oportunidades são adequadas; e por fim o estágio maduro que se dá entre os 6 a 7 anos 

se as condições ambientais e de maturação forem propícias, é caracterizado por 

movimentos precisos e eficientes, coordenados e controlados.  

É importante observar que haverá variações de uma criança para outra, pois cada 

uma terá sua particularidade, sendo assim não se pode esperar que todos se desenvolvam 

da mesma forma, os estágios dos movimentos fundamentais vão variar de uma criança 

para outra, algumas podem alcançar um estágio mais avançado antes da idade prevista 

como também algumas podem ter um atraso para alcançar um certo estágio, e isso não 

necessariamente representará algum problema no desenvolvimento dessa criança, pode 

ser uma simples influência do ambiente em que esta criança vive. 

 

3   COMO ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO MOTOR  

Para estimular o desenvolvimento motor os jogos e brincadeiras devem fazer parte 

do cotidiano da criança. O trabalhar com o lúdico facilita os relacionamentos interpessoais, 

a criatividade, propicia a aprendizagem de forma dinâmica e proporciona um ambiente 

agradável e amigável para criança. 

O jogo estimula e contribui de forma prazerosa no desenvolvimento global da 

criança – inteligência, afetividade, motricidade e sociabilidade – desenvolvendo também o 

espírito de iniciativa, autonomia, poder de decisão, enfim, a sua personalidade. 

Cunha (1998), por sua vez, coloca que “brincando a criança experimenta, descobre, 

inventa, exercita e confere suas habilidades” (p. 9). Acrescenta ainda que brincar é um 

dom natural que contribuirá no futuro para o equilíbrio do adulto, pois o ato de brincar é 

indispensável à saúde física, emocional e intelectual da criança. 

É no ato de brincar que a criança aprende a esperar sua vez, conviver com outras 

pessoas, ganhar e perder. Quando a mesma não encontra oportunidade de interação com 

o ambiente e seus mais variados desafios, acaba tendo dificuldades no seu 

desenvolvimento. Além de diversão a ludicidade deve ser vista como forma de aprendizado 

e de desenvolvimento intelectual. 
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Mas, quais tipos de atividades lúdicas são essenciais para estimular o 

desenvolvimento motor infantil? 

Piaget (1972) classificou essas atividades em 3 fases: 

1. Jogos de exercício sensório motor – É o ato de jogar. Exercícios que 

consistem em repetições de gestos e movimentos simples como agitar os braços, sacudir 

objetos, emitir sons, caminhar, pular, correr, etc. Embora esses jogos comecem na fase 

maternal e durem predominantemente até os dois anos, eles se mantêm durante toda 

infância e até a fase adulta. Por exemplo, andar de bicicleta. 

2. Jogos Simbólicos – É o ato de faz-de-conta. São usuais entre 2 e os 6 anos. 

A função consiste em satisfazer o eu por meio de uma transformação do real, em função 

dos desejos. A criança tende a reproduzir nesses jogos as relações predominantes no seu 

meio ambiente e assimilar, dessa maneira, a realidade, sendo uma maneira de se alto 

expressar. 

3. Jogos de regras – São mais indicados à partir dos 5 anos, porém se 

desenvolve principalmente na fase dos 7 e 12 anos. São classificados em jogos de 

exercício sensórios motor, o futebol e intelectual, o xadrez. O que caracteriza o jogo de 

regras é existência de um conjunto de leis impostas pelo grupo. 

Aqui é de fundamental importância ressaltar a participação do educador no dia a dia 

da criança, já que possui um papel importante no processo de aprendizagem, devendo 

respeitar e compreender a subjetividade de cada criança, bem como o ambiente em que 

está inserida, e objetivar uma boa estimulação do desenvolvimento motor. É fundamental 

que o educador faça uso de práticas adequadas na elaboração das atividades, saindo da 

educação tradicional e investindo mais em uma educação que proporcione não apenas o 

desenvolvimento motor, mas também um desenvolvimento cognitivo e afetivo.  

Segundo Gallahu; Ozmun (2003), brincar serve como importante facilitador do 

crescimento cognitivo e afetivo, bem como importante meio para desenvolver tanto 

habilidades motoras refinadas quanto habilidades motoras rudimentares. 

Nesse sentido o papel da Educação Física é extremamente importante no processo 

educacional infantil, pois favorece através das atividades lúdicas meios para a criança 

explorar seu corpo, interagir com outros corpos desenvolvendo o raciocínio lógico, 

cognitivo e motor, além disso, é notável que as crianças que brincam vivem de maneira 

mais prazerosa. Por meio da brincadeira a criança expressa, assimila e constrói sua 

realidade. 
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Daí a importância do professor da sala regular, professor do AEE e professor de 

Educação Física trabalharem juntos para se obter melhores resultados no que se refere ao 

desenvolvimento da criança com deficiência física. 

O estímulo motor adequado pode beneficiar várias áreas do desenvolvimento 

escolar como áreas da leitura e da escrita. 

Quando ocorrem falhas no desenvolvimento motor poderá também ocorrer falhas na 

aquisição da linguagem verbal e escrita. Faltando a criança um repertório de vivências 

concretas que serviriam ao seu universo simbólico constituído na linguagem, 

consequentemente, afetando o processo de aprendizagem. A criança, cujo 

desenvolvimento motor é mal constituído, poderá apresentar problemas na escrita, na 

leitura, na direção gráfica, na distinção de letras (ex: b/d), na ordenação de sílabas, no 

pensamento abstrato (matemática), na análise gramatical, dentre outras. 

Para Rigolin (2013), uma coisa que nós precisamos entender é que o 

desenvolvimento motor e desenvolvimento neural do SNC (Sistema Nervoso Central), são 

duas coisas que caminham em paralelo. Então você tem que passar pelas fases da vida 

recebendo os estímulos corretos, que são motor, sensorial e cognitivo. 

As consequências da falta do desenvolvimento motor para a criança e 

posteriormente para o adulto, se não trabalhado de forma correta, pode não se conseguir 

ter a mesma efetividade, ainda que você pegue essa faixa etária e comece a trabalhar 

insistentemente 

O desenvolvimento das percepções é fundamental para o sucesso nas ações 

cognitivas e motoras da criança. Percepções não desenvolvidas potencialmente podem 

levar a criança a problemas no aprendizado de habilidades motoras. 

 O desenvolvimento do sistema perceptivo está intimamente relacionado ao 

desenvolvimento motor (MEDINA; ROSA; MARQUES, 2006). Essa relação se dá uma vez 

que a percepção resulta em estímulos sensoriais, que por sua vez desencadeiam em uma 

ação, a qual pode ser de caráter cognitivo ou motor (GALLAHUE; OZMUN, 2005). Sendo 

assim, problemas na percepção podem afetar o aprendizado de habilidades motoras. 

    Tendo em vista a relação entre percepção e ação, chama-se a atenção para o 

planejamento de aulas que abarquem os conteúdos perceptivos, tendo em vista que a 

qualidade do movimento depende do desenvolvimento perceptivo adequado (GALLAHUE; 

OZMUN, 2005). Portanto, é crucial enfatizar o desenvolvimento adequado do sistema 

perceptivo e de seus componentes para obter sucesso no planejamento e aplicação das 

tarefas (MEDINA; ROSA; MARQUES, 2006). 
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Existem diversos fatores que afetam a criança que possui atraso no 

desenvolvimento motor. 

Já ficou claro que cada pessoa tem um ritmo diferente no seu desenvolvimento, 

sendo muitas vezes difícil distinguir o que é simplesmente uma particularidade de um 

atraso no desenvolvimento motor que possa estar sendo causada por alguma condição 

que precise ser investigada e tratada. 

Mas, como iremos identificar que uma criança está com atraso no desenvolvimento 

motor? Geralmente ocorre quando uma criança não atinge alguns dos marcos do 

desenvolvimento com a idade esperada, mesmo já levando em conta as variações 

individuais. 

Essas crianças são normalmente denominadas de atrapalhadas, desajeitadas ou 

sem coordenação. As mesmas, tem propensão para deixar cair objetos além de apresentar 

baixo desempenho em atividade desportivas e grafia insatisfatória. O rendimento escolar 

tende a ser afetado de forma significativa, assim como o desempenho de rotinas diárias. 

Esse atraso pode ser observado em uma ou mais áreas: 

 Coordenação motora ampla (habilidades físicas como rolar, sentar e andar) 

 Coordenação motora fina (capacidade de segurar as coisas, manipular 

objetos) 

 Linguagem e fala (tanto a compreensão quanto a fala) 

 Habilidades sociais (relacionamento com outras pessoas) 

 Capacidade de autocuidado (vestir-se, usar o banheiro) 

Observados esses fatores é necessário agir e planejar atividades adequadas para 

estimular o desenvolvimento das áreas prejudicadas. 

Durante anos atuando como professora do AEE, recebi alunos com atraso motor no 

que se referia à coordenação motora ampla e fina, e sempre busquei trabalhar de forma 

lúdica, através de jogos, brincadeiras e atividades que fossem do interesse dos alunos 

como: circuitos motores, músicas, dança, ginástica historiada, atividades de imitação, 

atividades psicomotoras, dentre outras.  

Atividades simples, que embora não pareçam, traz grandes benefícios para o 

desenvolvimento da coordenação motora grossa e fina, além de contribuir para o 

desenvolvimento da aprendizagem como um todo, pois além de trabalhar a área motora, 

trabalha outras áreas importantes para o desenvolvimento global do aluno como a área 

cognitiva e afetiva. 
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Partindo do conhecimento adquirido, terei um olhar mais criterioso em relação aos 

alunos, à elaboração das atividades e planejamento das aulas, pois percebe-se que a área 

motora interfere bem mais do que eu pensava no desenvolvimento de outras áreas. 

Atualmente, minha visão em relação ao desenvolvimento motor é outra, pois apesar de 

sempre trabalhar atividades que desenvolvam essa área, não havia me atentado ao fato de 

que atrasos no desenvolvimento motor prejudicam tanto outras áreas de desenvolvimento 

da criança. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A criança, em seus primeiros anos de vida, adquire conhecimentos através da busca 

por novas experiências. O estudo sobre o desenvolvimento motor me fez compreender 

melhor a importância do mesmo no processo de ensino e aprendizagem me trazendo 

maior esclarecimento da sua contribuição e seus benefícios para minimizar as dificuldades 

de aprendizagem, pois é através do seu corpo que a criança percebe o mundo a sua volta 

e que seu desenvolvimento é estabelecido por meio das trocas que ela realiza com o meio. 

O estímulo do desenvolvimento motor é um instrumento auxiliador neste processo, pois 

além de desenvolver os aspectos motores desenvolve também o psicossocial e afetivo. 

Atualmente os problemas de aprendizagem constituem uma grande preocupação 

dentro das instituições escolares, portanto se faz necessário que todos que estão 

envolvidos neste processo sejam leitores e pesquisadores para entender melhor os fatores 

que estão influenciando a maioria das dificuldades e como podem ser trabalhados de 

forma a minimizá-los no dia a dia escolar. 

Os professores, preocupados com a leitura e a escrita, muitas vezes não sabem 

como resolver as dificuldades apresentadas por alguns alunos, rotulando-os como 

“portadores de distúrbios de aprendizagem”. Na realidade, muitas dessas dificuldades 

poderiam ser resolvidas na própria escola e até evitadas precocemente se houvesse um 

olhar atento e qualificado dos agentes educacionais para o desenvolvimento motor e 

psicomotor. 

Enfim, ao estimular atividades corporais e motoras, para além da sala de aula, 

estarão propiciando experiências que favorecerão a motricidade fina, auxiliarão os alunos 

de ritmo normal e os de aprendizagem lenta a vencer melhor os desafios da leitura e da 

escrita. 
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Para tanto, a escola também precisa recorrer a um trabalho interdisciplinar com 

auxílio de profissionais para que  juntos possam estruturar ações, estratégias e 

intervenções que venham contribuir como solução para diminuir os problemas de 

aprendizagem, pois o aluno é sujeito de transformação e de aquisição de aprendizagens. 
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