
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SUMAIA SALLES COZAC 

SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 

PROFESSORA: FABÍOLA RIBEIRO DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO MOTOR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezembro/2020 

 

 



  

  

 

1  

  

 

INTRODUÇÃO 

Ao estudarmos o comportamento de uma criança, percebemos como 

é o seu desenvolvimento. O comportamento e a conduta são termos 

adequados para todas as suas reações, sejam elas reflexas, voluntárias e 

espontâneas ou aprendidas. Assim como o corpo cresce, o comportamento 

evolui. No processo de desenvolvimento a criança evolui tanto física, quanto 

intelectual e emocionalmente. As primeiras evidências de um 

desenvolvimento normal mental são as manifestações motoras.  

À medida que ocorre a maturação do sistema nervoso, o 

comportamento se diferencia e também se modifica. Inicialmente, a criança 

apresenta uma coordenação global ampla, que são realizadas por grandes 

feixes de músculos. À medida que os feixes de músculos mais específicos 

são usados, a criança desenvolve sua coordenação fina.   

Para que ocorra um desenvolvimento motor adequado, é necessário 

um amadurecimento neural, ósseo, muscular, além de crescimento físico, 

juntamente com o aprendizado. O desenvolvimento motor percentual se 

completa ao redor de 07 anos, ocorrendo, posteriormente, um refinamento 

da integração perceptiva-motora com o desenvolvimento do processo 

intelectual propriamente dito. Cada fase do desenvolvimento humano: pré-

natal, infância, adolescência, maturidade e senescência; apresentam 

características que as identificam e permitem o seu reconhecimento. O seu 

estudo possibilita uma melhor observação, compreensão e interpretação do 

comportamento humano. Distinguindo como nascem e como se 

desenvolvem as funções psicológicas do ser humano para subsidiar a 

organização das condições para o seu desenvolvimento pleno. O 

desenvolvimento humano é determinado pela interação de vários fatores. 
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           Existem alguns fatores que influenciam no desenvolvimento humano 

entre eles: Hereditariedade - Cada criança ao nascer herda de seus pais uma 

carga genética que estabelece o seu potencial de desenvolvimento. Estas 

potencialidades poderão ou não se desenvolver de acordo com os estímulos 

advindos do meio ambiente. Crescimento orgânico - Com o aumento da altura e 

estabilização do esqueleto, é permitido ao indivíduo comportamentos e um 

domínio de mundo que antes não eram possíveis. Maturação Neurofisiológica - 

É o que torna possível determinados padrões de comportamento. Por exemplo, 

o aluno para ser, adequadamente, alfabetizado deve ter condições de segurar o 

lápis e manejá-lo com habilidade, para tanto, é necessário um desenvolvimento 

neurológico que uma criança de 2 anos ainda não possui. Meio Ambiente - 

Conjunto de influências e estimulações ambientais que alteram os padrões de 

comportamento do indivíduo. Sendo assim, o ser humano, no seu processo de 

desenvolvimento, apesar das diferenças individuais, segue algumas tendências 

que são encontradas em todas as pessoas.    
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1  DESENVOLVIMENTO HUMANO  

O desenvolvimento humano se estabelece através da interação do 

indivíduo com o ambiente físico e social. Se caracteriza pelo desenvolvimento 

mental e pelo crescimento orgânico.  

O desenvolvimento mental se constrói continuamente e se constitui pelo 

aparecimento gradativo de estruturas mentais. As estruturas mentais são formas 

de organização da atividade mental que vão se aperfeiçoando e se solidificando, 

até o momento em que todas elas, estando plenamente desenvolvidas, 

caracterizarão um estado de equilíbrio superior em relação à inteligência, à vida 

afetiva e às relações sociais. Algumas estruturas mentais podem permanecer ao 

longo de toda a vida, como, por exemplo: a motivação. Outras estruturas são 

substituídas a cada nova fase da vida do indivíduo. A obediência da criança é 

substituída pela autonomia moral do adolescente. A relação da criança com os 

objetos que, se dá primeiro apenas de forma concreta se transforma na 

capacidade de abstração.  

Cada fase do desenvolvimento humano: pré-natal, infância, adolescência, 

maturidade e senescência; apresentam características que as identificam e 

permitem o seu reconhecimento. O seu estudo possibilita uma melhor 

observação, compreensão e interpretação do comportamento humano. 

Distinguindo como nascem e como se desenvolvem as funções psicológicas do 

ser humano para subsidiar a organização das condições para o seu 

desenvolvimento pleno. O desenvolvimento humano é determinado pela 

interação de vários fatores.  

Hereditariedade - Cada criança ao nascer herda de seus sais uma carga 

genética que estabelece o seu potencial de desenvolvimento. Estas 

potencialidades poderão ou não se desenvolver de acordo com os estímulos 

advindos do meio ambiente.  

Crescimento orgânico - Com o aumento da altura e estabilização do 

esqueleto, é permitido ao indivíduo comportamentos e um domínio de mundo 

que antes não eram possíveis.  
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Maturação Neurofisiológica - É o que torna possível determinados 

padrões de comportamento. Por exemplo, o aluno para ser, adequadamente, 

alfabetizado deve ter condições de segurar o lápis e manejá-lo com habilidade, 

para tanto, é necessário um desenvolvimento neurológico que uma criança de 2 

anos ainda não possui.  

Meio Ambiente - Conjunto de influências e estimulações ambientais que 

alteram os padrões de comportamento do indivíduo. Uma criança muito 

estimulada para a fala pode ter um vocabulário excelente aos 3 anos e não subir 

escadas bem porque não vivenciou isso. 

O ser humano, no seu processo de desenvolvimento, apesar das 

diferenças individuais, segue algumas tendências que são encontradas em 

todas as pessoas.  

O desenvolvimento deve ser entendido como uma globalidade; mas, em 

razão de sua riqueza e diversidade, é abordado, para efeito de estudo, a partir 

de quatro aspectos básicos:  

Aspecto físico-motor - Refere-se ao crescimento orgânico, à maturação 

neurofisiológica, à capacidade de manipulação de objetos e de exercício do 

próprio corpo.  

Aspecto intelectual - Inclui os aspectos de desenvolvimento ligados as 

capacidades cognitivas do indivíduo em todas as suas fases. Como quando, por 

exemplo, a criança de 2 anos puxa um brinquedo de baixo dos móveis ou 

adolescente planeja seus gastos a partir da mesada.  

Aspecto afetivo emocional - É a capacidade do indivíduo de integrar 

suas experiências. São os sentimentos cotidianos que formam nossa estrutura 

emocional. Envolvem os aspectos relacionados ao convívio em sociedade.  

Todos esses aspectos estão presentes de forma concomitante no 

desenvolvimento do indivíduo. Uma criança com dificuldades auditivas poderá 

apresentar problemas na aprendizagem, repetir o ano letivo, se isolar e por esta 

causa se tornar agressiva. Após tratada pode voltar a ter um desenvolvimento 

normal.  
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Todas as teorias do desenvolvimento humano partem deste pressuposto 

de indissociabilidade desses quatro aspectos, mas, podem estudar o 

desenvolvimento global a partir da ênfase em um dos aspectos.  

A psicanálise, por exemplo, toma como princípio o aspecto afetivo-emocional.  

Piaget, o desenvolvimento intelectual.  

  

   

APRENDIZAGEM MOTORA E PSICOMOTRICIDADE  

      

O movimento é importante no desenvolvimento da criança porque está 

ligado às emoções e por ser um veículo de transmissão do equilíbrio do 

estado interior do recém-nascido.  

Esse movimento possibilita o relacionamento da criança com o mundo 

e com as demais características inerentes da condição humana. Conforme a 

criança cresce, vai organizando sua capacidade motora de acordo com sua 

maturidade nervosa e com os estímulos do meio que a rodeiam. De acordo 

com Fávero (2004), a organização motora é fundamental para o 

desenvolvimento das funções cognitivas, das percepções e dos esquemas 

sensório-motores da criança.  

De acordo com Negrine (1980), as aprendizagens escolares básicas 

devem ser os exercícios psicomotores, e sua evolução é determinante para 

a aprendizagem da escrita e da leitura.  

Estudos realizados por Cunha (1990) mostraram a importância do 

desenvolvimento psicomotor e cognitivo. Além disso, a autora constatou que 

as crianças com nível mais alto de desenvolvimento psicomotor e conceitual 

são as que apresentam os melhores resultados escolares.  

Em outra pesquisa, Oliveira (1992) identificou entre as dificuldades de 

aprendizagem às que são relacionadas ao desenvolvimento psicomotor e, a 

partir disso, desenvolveu uma investigação mostrando como o 

desenvolvimento adequado da psicomotricidade pode auxiliar para que 

alguns dos pré-requisitos para a escrita sejam alcançados.   
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Petry (1988) reafirma a importância do desenvolvimento dos conceitos 

psicomotores, ressaltando que as dificuldades de aprendizagem em crianças 

de inteligência média podem se manifestar quanto à caracterização de letras 

simétricas ela inversão do “sentido direita-esquerda”, como, por exemplo, b, 

p, q ou por inversão do “sentido em cima em baixo”, d, p, n, u, ou ainda por 

inversão das letras oar, ora, aro. De acordo com a autora, a compreensão de 

conceitos como perto, longe, dentro, fora, mais perto, bem longe, atrás, 

embaixo, alto, mais alta será facilitada com série de ações no espaço, com o 

corpo em movimento.  

Os estudos citados acima mostram a importância de se estimular o 

desenvolvimento psicomotor das crianças, pelo fato deste ser fundamental 

para a facilitação das aprendizagens escolares, pois é por meio da 

consciência dos movimentos corporais e da expressão de suas emoções que 

a criança poderá desenvolver os aspectos motor, intelectual e sócio 

emocional.  

Segundo Fávero (2004), para escrever é preciso que se tenha 

orientação espacial suficiente para situar as letras no papel, para adequá-las 

em tamanho e forma ao espaço de que se dispõe. E, além disso, precisa-se 

dirigir o traçado da esquerda para a direita, de cima para baixo, controlando 

os movimentos de maneira a não segurar o lápis nem com muita força nem 

com pouca força, é necessário que a escola ofereça condições para a criança 

vivenciar situações que estimulem o desenvolvimento dos conceitos 

psicomotores.  

Essas restrições podem levar a criança a dificuldades de 

aprendizagem, repercutindo no desempenho escolar. Neste sentido, Negrine 

(1986, p. 61) afirma que as dificuldades de aprendizagem vivenciadas pelas 

crianças “são decorrentes de todo um todo vivido com seu próprio corpo, e 

não apenas problemas específicos de aprendizagem de leitura, escrita, etc.” 

Assim, os aspectos psicomotores exercem grande influência na 

aprendizagem, pois as limitações apresentadas pelas crianças na orientação 

espacial podem tornar-se um fator determinante nas dificuldades de 

aprendizagem.  
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Para Ajuriaguerra (1988), a escrita é uma atividade que obedece a 

exigências precisas de estruturação espacial, pois a criança deve compor 

sinais orientados e reunidos de acordo com as leis, depois deve respeitar 

essas leis de sucessão que fazem destes sinais palavras e frases tornando a 

escrita uma atividade espaço temporal.  

Para Fonseca (1995), um objeto situado a determinada distância e 

direção é percebido porque as experiências anteriores da criança levam-na a 

analisar as percepções visuais que lhe permitem tocar o objeto.  

É por meio dessas que resultam as noções de distância e orientação 

de um objeto com relação a outro, e assim a criança começa a transpor essas 

noções gerais a um plano mais reduzido, que será de extrema importância 

quando na fase do grafismo. Fonseca (1983) destaca que na aprendizagem 

da leitura e escrita a criança deverá obedecer ao tempo de sucessão das 

letras, dos sons e das palavras, fato este que destaca a influência da 

estruturação temporal para a adaptação escolar e para a aprendizagem.  

Segundo Tomazinho (2002, p. 50), o desenvolvimento corporal é 

possível graças a ações, experiências, linguagens, movimentos, percepções, 

expressões e brincadeiras corporais dos indivíduos.  

As experiências e brincadeiras corporais assumem um papel 

fundamental no desenvolvimento infantil, pois enfatizam a valorização do 

corpo na constituição do sujeito e da aprendizagem, assim a “[...] pré-escola 

necessita priorizar, não só atividades intelectuais e pedagógicas, mas 

também atividades que propiciem seu desenvolvimento pleno”.  

A psicomotricidade contribui para o processo de alfabetização à 

medida que procura proporcionar ao aluno as condições necessárias para um 

bom desempenho escolar, permitindo ao homem que se assume como 

realidade corporal e possibilitando-lhe a livre expressão. A psicomotricidade 

caracteriza-se como uma educação que se utiliza do movimento para 

promover aquisições intelectuais. Para a autora, a inteligência pode ser 

considerada uma adaptação ao meio ambiente e para que esta aconteça é 

necessário que o indivíduo apresente uma manipulação adequada dos 
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objetos existentes ao seu redor, “[...] está educação deve começar antes 

mesmo que a criança pegue um lápis na mão [...]”.  

O ponto de referência que os seres humanos têm para conhecer e 

interagir com o mundo é o corpo. Este elemento serve como base para o 

desenvolvimento cognitivo e conceitual, incluindo os presentes para a 

aprendizagem de conceitos na atividade de alfabetização. Por essa razão, o 

desenvolvimento do movimento por meio da psicomotricidade auxilia a 

criança a adquirir o conhecimento do mundo que as rodeia.  

Fávero (2004) ressalta que o desenvolvimento psicomotor não é o 

único fator responsável pelas dificuldades de aprendizagem, mas um dos que 

podem desencadear ou agravar o problema. As dificuldades de 

aprendizagem relacionadas à escrita alteram o rendimento escolar. Crianças 

com dificuldades de escrita podem apresentar disfunção nas habilidades 

necessárias para uma aprendizagem escolar efetiva, e estes fatores podem 

ser acentuados pelos déficits psicomotores.  

Sabe-se que atualmente condições socioculturais fazem com que as 

crianças sejam privadas do movimento, como bem lembra Fávero (2004, p. 

55) “[...] a escola, como responsável pela educação global deveria 

proporcionar através das suas aulas atividades que levassem à criança 

condições para um desenvolvimento harmonioso em termos psicomotores”.  

A escrita exige o desenvolvimento de habilidades específicas e um 

esforço intelectual proporcionalmente superior às aprendizagens anteriores 

da criança. Na escrita ocorre a comunicação por meio de códigos que variam 

de acordo com a cultura, e sua aprendizagem se dá pela realização da cópia, 

do ditado e na escrita espontânea.  

Segundo Fávero (2004), a escrita espontânea envolve um grau maior 

de dificuldade, pois o modelo visual e auditivo está ausente e envolve a 

tomada de decisões acerca do que vai ser escrito e como será escrito. Antes 

de se escrever algo é preciso gerar uma informação, organizá-la de forma 

coerente para posteriormente escrevê-la e revisar o que foi escrito. É preciso 

diferenciar as letras dos demais signos e determinar quais são as letras que 

devem ser empregadas, além disso, a escrita pressupõe um desenvolvimento 
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motor adequado, pois certas habilidades são essenciais para que a atividade 

ocorra de maneira satisfatória.  

Ajuriaguerra (1988), Ferreiro (1985) e Cagliari (2000), ao estudarem a 

aquisição da escrita, constataram que esta aquisição não deve ser restrita a 

simples decodificação de símbolos ou signos, pois o processo de aquisição 

da língua escrita é complexo e anterior ao que se aprende na escola. A 

grande dificuldade que os educadores enfrentam está em compreender os 

fatores que diferenciam as crianças que conseguem dominar a linguagem 

escrita das que não conseguem.  

Segundo Escoriza Nieto (1998), foi somente a partir da década de 

1970 que as pesquisas começaram a buscar explicar os processos cognitivos 

envolvidos na atividade escrita.   

Para Gregg (1992 apud GARCIA, 1998) as dificuldades encontradas 

no processo de alfabetização vão desde o desenvolvimento das habilidades 

de escrita (disgrafia) e erros de soletração até erros na sintaxe, estruturação 

e pontuação das frases, bem como a organização de parágrafos. No começo 

do processo de alfabetização o que mais se observa são: confusão de letras, 

lentidão na percepção visual, inversão de letras, transposição de letras, 

substituição de letras, erros na conversão símbolo-som e ordem de sílabas 

alteradas, essa dificuldade pode se manifestar ao se soletrar ou escrever uma 

palavra ditada ou copiada. É possível encontrar crianças com boa capacidade 

de expressão oral, mas com dificuldades para escrever, alunos que se 

expressam oralmente com dificuldade e escrevem as palavras mal e sujeitas 

que escrevem bem as palavras, mas se expressam mal.  

Essas dificuldades, se consolidadas ao longo da infância, tornam-se 

mais evidentes no ambiente escolar, onde o processo de aprendizagem é 

institucionalizado. Ajuri Guerra (1988) destaca que a escrita envolve, além de 

habilidades cognitivas, as habilidades psicomotoras, pois o ato de escrever 

está impregnado pela ação motora de traçar corretamente cada letra e 

constituir a palavra.  

Quando se coloca em questão o desenvolvimento motor, é necessário, além 

da maturação do sistema nervoso, a promoção do desenvolvimento 
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psicomotor, objetivando o controle, o sustento tônico e a coordenação dos 

movimentos envolvidos no desempenho da escrita.   

Segundo Ferreira (1993, p.18), não existe aprendizagem sem que seja 

registrada no corpo. Para a autora, a participação do corpo no processo de 

aprendizagem se dá pela ação do sujeito e pela representação do mundo. 

Todo conhecimento apresenta um nível de ação (fazer os movimentos) e um 

nível figurativo (dado pela imagem pela configuração) que se inscreve no 

corpo. Pensando no desenvolvimento da criança de forma integrada e 

buscando entender aspectos físicos, afetivos, cognitivos e sociais, é 

necessário o estudo do desenvolvimento psicomotor.  

Estudos (SISTO et al, 1994; FINI et al, 1994) partem do pressuposto 

de que o baixo rendimento escolar pode ser compreendido como uma 

manifestação das dificuldades de aprendizagem. Mais especificamente, os 

estudos de Tomazinho (2002), Oliveira (1992) e Fávero (2004) mostram a 

procedência de identificar entre as dificuldades de aprendizagem às que são 

relacionadas ao desenvolvimento psicomotor e, a partir desses dados, 

mostrar a necessidade de se abordar os esquemas motores nas primeiras 

séries como prevenção à dificuldade de aprendizagem de escrita.   
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CONCLUSÃO 

  

Aprendizagem é um processo inseparável do ser humano e ocorre 

quando há uma modificação no comportamento, mediante a experiência ou a 

prática, que não podem ser atribuídas à maturação, lesões ou alterações 

fisiológicas do organismo. Do ponto de vista funcional é a modificação 

sistemática do comportamento em caso de repetição da mesma situação 

estimulante ou na dependência da experiência anterior com dada situação.  

A aprendizagem é um processo que depende de intensa atividade do 

indivíduo em seus aspectos físico, emocional, intelectual e social. A 

aprendizagem só acontece através da atividade, tanto externa física, como 

também, de atividade interna do indivíduo que envolve a sua participação global. 

Todas as ações do indivíduo, desde o início da infância, já fazem parte do 

processo de aprendizagem. O sugar o seio materno é o primeiro problema de 

aprendizagem: terá que coordenar movimentos de sucção, deglutição e 

respiração. Os diferentes aspectos do processo primário de socialização na 

família, impõem, desde cedo, à criança numerosas e complexas adaptações a 

diferentes situações de aprendizagem. Na idade escolar, na adolescência, na 

idade adulta e até em idade mais avançada, a aprendizagem está sempre 

presente. Todo comportamento humano é global; inclui sempre aspectos 

motores, emocionais e mentais, como produtos da aprendizagem. O 

envolvimento para mudança de comportamento, terá que exigir a participação 

global do indivíduo para uma busca constante de equilibrarão nas situações 

problemáticas que lhe são apresentadas. 

          A aprendizagem é um processo que acontece de forma singular e 

individualizada, portanto é pessoal e intransferível, quer dizer ela não pode 

passar de um indivíduo para outro e ninguém pode aprender que não seja por si 

mesmo ela sempre acontece através de situações cada vez mais complexas. 

Em cada nova situação um maior número de elementos será envolvido. Cada 

nova aprendizagem acresce novos elementos à experiência anterior, sem idas 

e vindas, mas em uma série gradativa e ascendente resultando sempre das 
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experiências vividas pelo indivíduo que servem como patamar para novas 

aprendizagens. Ninguém aprende senão, por si e em si mesmo, pela auto 

modificação. Desta maneira, a aprendizagem constitui um processo cumulativo, 

em que a experiência atual aproveita-se das experiências anteriores.  

 Durante o primeiro ano de vida, as funções que aparecem e 

desaparecem estão relacionadas à evolução do (SNC). Tais funções são 

reflexas e logo evoluem para complexas e voluntárias. Algumas atividades 

presentes ao nascimento são inibidas neste período, tornando-se atividades 

automatizadas em nível superior do SNC (DIAMENT; CYPEL, 2005).   

As etapas do desenvolvimento motor evoluem de forma gradativa, 

organizada, sendo consequência da precedente e necessária para a 

aquisição da próxima. O desempenho satisfatório da criança nas atividades 

cotidianas depende de uma interação dinâmica entre as competências da 

mesma, as tarefas e o ambiente. Mudanças em uma destas dimensões 

afetam automaticamente as outras, situação que repercute diretamente nas 

oportunidades que a criança tem de desenvolver as habilidades necessárias 

para o enfrentamento das demandas do dia a dia. Neste contexto, a 

disponibilização de técnicas e recursos de estimulação precoce da função 

manual se tornam imperativas e devem ser instituídas em conjunto com as 

outras abordagens que fazem parte do programa.  

Formiga, Pedrazzani e Tudela (2010) ressalta que a intervenção 

precoce em bebês de risco possui importante significado no sentido de 

fortalecer e/ou formar novas conexões neuronais. A intenção com toda e 

qualquer técnica que possa ser usada para estimulação é atingir o 

desenvolvimento neuro-sensório-motor na sua integralidade.  

 

 

 

 



  

  

 

13  

  

 

     REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS  

  

   

AJURIAGUERRA, J. A Escrita Infantil – Evolução e Dificuldades. Porto 

Alegre:  

Artes Médicas, 1988.  

FÁVERO, Maria Tereza M. Desenvolvimento psicomotor e aprendizagem 

da escrita. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Maringá, 

2004.  

FERREIRA, Isabel Neves. Caminhos do aprender: uma alternativa 

educacional para criança portadora de deficiência mental. Brasília: 

Coordenação nacional para interação da pessoa portadora de deficiência, 

1993.  

____ Introdução as Dificuldades de Aprendizagem. Porto Alegre: Artes 

Médicas,  

1995  

FURTADO, V. Q. Relação entre Desempenho Psicomotor e 

aprendizagem da Leitura e Escrita. 1998. 95 f. Dissertação (mestrado) – 

Faculdade de Educação,  

____ Psicomotricidade – Educação e reeducação. São Paulo: vozes, 

2002.  

SISTO, F. F. Dificuldades de Aprendizagem. In: SISTO, F. F. (orgs.). 

Dificuldades de aprendizagem no contexto psicopedagógico. Rio de 

Janeiro: Vozes, 2001a.  

  


