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Resumo 
 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar o conceito de desenvolvimento 
motor, os princípios a que ele se integra, bem como suas fases e sua importância 
no aprimoramento das práxis no Atendimento Educacional Especializado (AEE). 
Tendo em vista tais objetivos, questionou-se: Como aprimorar o 
desenvolvimento motor do aluno de AEE a partir do aprendizado acerca de suas 
fases e princípios?  Nesse sentido, utilizou-se da metodologia bibliográfica, a 
partir de artigos e livros, embasados especialmente nas concepções descritas 
por Gallahue. Assim, destacam-se como autores principais Gallahue e Ozmun 
(2003) e Gomes, Magalhães e Maia (2015). Conclui-se que o conhecimento 
desse módulo, acerca do desenvolvimento motor, permitiu a continuidade 
lapidada da formação docente, aperfeiçoando métodos das práticas 
pedagógicas, aspirando melhores resultados, concebendo, nesse aspecto, a 
ideia do princípio da individualidade, respeitando o tempo e processo de cada 
criança. 
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INTRODUÇÃO 

 

A primeira infância é uma das fases mais importantes quando falamos em 

desenvolvimento, pois refletirá nas ações, na personalidade, nas reações, nos 

pensamentos e valores da vida adulta. Dessa feita, todos os aspectos da vida 

devem ser aprimorados para o bom desenvolvimento de cada indivíduo. 
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Os anos iniciais da educação são parte base do desenvolvimento motor, 

cognitivo e social das crianças. Dessa feita, o presente trabalho visa abordar os 

aspectos do desenvolvimento motor, seu conceito e princípios, bem como 

apresentar as fases do desenvolvimento e as diversas formas de estímulo que a 

instituição escolar pode incrementar em sala de aula, a fim de enriquecer as 

experiências dos alunos que possuem alguma dificuldade motora. 

Nesse aspecto, o próprio conceito de criança envolve a compreensão do 

que ela é, como indivíduo e sujeito de direitos, precisa para um desenvolvimento 

saudável e, considerando ser vulnerável, é de responsabilidade da família, do 

Estado, da Instituição Escolar e de toda sociedade sua proteção e consolidação 

de bom desenvolvimento.  

Assim, é preciso reconhecer, portanto, que a criança é um ser em 

desenvolvimento e, por este motivo, é digna de descanso, de ser feliz e ter tempo 

para progredir nos estudos. Igualmente, merece atenção dos pais e viver em 

família, afeto dos professores e espaço para correr, se sujar, brincar e 

potencializar a imaginação nas mais diversas atividades. 

 

O desenvolvimento motor (princípios e fases) e suas reflexões na prática 

pedagógica 

 

O desenvolvimento motor consiste num processo contínuo, partindo da 

concepção à morte, que somente a título didático é que o separamos por fases, 

de acordo com a faixa etária. Segundo Payne e Isaacs (2007), o 

desenvolvimento motor estuda as mudanças que ocorrem no comportamento 

motor humano nas mais variadas fases da vida, assim também como analisa as 

mudanças que ocorrem e quais os fatores que as afetam/ influenciam. De modo 

completo ensinam Willrich, Azevedo e Fernandes (2009, p. 52) que: 

O desenvolvimento motor é considerado como um 
processo sequencial, contínuo e relacionado à idade 
cronológica, pelo qual o ser humano adquire uma enorme 
quantidade de habilidades motoras, as quais progridem de 
movimentos simples e desorganizados para a execução de 
habilidades motoras altamente organizadas e complexas. 
 

Assim sendo, no desenvolvimento motor trabalha-se, dentre outras 

coisas, a capacidade física, como a agilidade, velocidade, destreza, e qualidades 
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físicas, como a resistência e a força; estimula a coparticipação de alguns 

sistemas do corpo, como o muscular, sensorial e esquelético nas ações e 

reações de reflexos e equilíbrio ou em atividades rítmicas, como em dança ou 

esportes, na corrida ou nas demandas de brincadeiras que exigem pular, subir e 

descer ou chutar e nas atividades de coordenação, como pintar e desenhar. 

Entretanto, há diversos fatores que podem afetar o desenvolvimento 

motor esperado e adequado e devem ser observados nas diversas atividades e 

áreas o devido atraso. Para isso, é necessário que o docente conheça sobre as 

fases do desenvolvimento motor de cada faixa etária, para que não se exija 

demais ou tais atrasos acabem passando despercebidos.  

O desenvolvimento humano possui alguns princípios básicos que devem 

ser observados. Dentro do aspecto do desenvolvimento motor, tem-se o princípio 

da continuidade, que entende que o desenvolvimento ocorre de forma contínua, 

da concepção e prossegue até a morte; o princípio da especificidade, qual se 

enfatiza cada desenvolvimento em situação e momento adequado; o princípio 

da progressividade, que entende que o desenvolvimento motor é paulatino, ou 

seja, trata-se de um processo e, algumas vezes, lento e outras rápido, tendo em 

vista o princípio da individualidade, qual respeita as características e 

experiências de cada pessoa (MANOEL, 1998). 

Diante desses princípios, compreende-se necessário conhecer as 

diversas fases do desenvolvimento motor humano, que nas palavras de Gomes, 

Magalhães e Maia () dividem-se em quatro grandes estágios: a fase motora 

reflexiva (4 meses ao nascimento e até quatro meses de idade), a fase motora 

rudimentar (1 a 2 anos do nascimento até 1 ano de idade), a fase motora 

fundamental (2 a 3 anos; 4 a 5 anos; 6 a 7 anos) e a fase motora especializada 

(7 a 10 anos; 11 a 13 anos; e 14 anos acima). 

 Os reflexos são a forma mais primitiva do desenvolvimento motor e a partir 

deles, o bebê obtém respostas e informações sobre o seu contexto ambiental, 

ajudando-o a aprender sobre si mesmo e o ambiente externo, ainda que alguns 

desses reflexos sejam meramente naturais e involuntários. Sobre o tema 

disserta Gallahue e Ozmun (2003, p. 101) que “O reflexo primário de pisar e o 

reflexo de arrastar-se, por exemplo, relembram intimamente os comportamentos 

de caminhar voluntário posterior e de engatinhar”. 
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 Quando o córtex motor estabelece o controle de movimentos, inicia 

também a fase rudimentar. Os movimentos rudimentares são essenciais à 

sobrevivência e são básicos movimentos voluntários, como o controle da cabeça 

e pescoço, as ações de pegar e soltar, ou os primeiros movimentos de 

engatinhar e arrastar-se, no intuito de caminhar. 

 Já na fase fundamental a criança começa a realizar movimentos mais 

específicos e voluntários, obtendo maior controle de sua capacidade motora, 

explorando e experimentando seus movimentos. Atividades como correr e pular, 

arremessar e apanhar e manter o equilíbrio do corpo sobre um pé só são 

características dessa fase (GALLAHUE e OZMUN, 2003). 

 Por fim, na fase de movimentos especializados, que resulta da fase de 

movimentos fundamentais, a criança realiza atividades mais complexas 

(GOMES, MAGALHÃES e MAIA, 2015). Nessa fase ocorre a estabilização e 

refinamento das habilidades motoras e manipulativas, que são combinadas e 

elaboradas para o uso em situações crescentemente exigentes (OLIVEIRA, 

2017). 

 Conhecer e aprender a reconhecer essas fases em cada faixa etária é 

essencial para o enriquecimento da práxis pedagógica e aprimoramento e 

autoavaliação de eventuais passos a serem dados para melhor desenvolver as 

habilidades motoras dos alunos, posto que os estímulos do ambiente e as 

atividades empregadas na escola integram fatores relevantes para o bom 

desenvolvimento e avanços motores. 

 Atuando no Atendimento Educacional Especializado com aluno com 

déficit intelectual, foi possível observar sua dificuldade nas atividades que 

exigem maior desempenho na coordenação motora fina como no uso de objetos 

pequenos, lápis e borracha, e algumas atividades que compõem a coordenação 

motora grossa, envolvendo músculos maiores, como pernas e braços. 

Assim sendo, passei a utilizar novas abordagens durante as atividades. 

Atualmente, utilizo uma variedade de atividades de aprimoramento motor, em 

especial na coordenação motora e na linguagem, realizando exercícios de 

pintura, colagem, recorte, dobraduras, estímulo de uma conversa com perguntas 

e respostas repetitivas.   

 Ademais, no uso de materiais concretos, a aluno passou a memorizar com 

facilidade e, devido as suas limitações, passamos a articular novos métodos que 
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envolviam também os familiares, aperfeiçoando ainda mais o contato escola- 

família e, por consequência, concretizando as melhorias no desenvolvimento 

motor.  

 

Considerações Finais 

 

Diante do exposto e a partir desse módulo, passamos a acurar nossas 

expectativas e desenvolver um trabalho específico para a aluna, pedindo 

descrições de objetos e atividades realizadas na escola e em casa, estimulando 

sua memória e linguagem; realizando também atividades de higiene pessoal, a 

fim de criar maior autonomia, além das atividades de fortalecimento do uso dos 

dedos, com a utilização de tracejar com o lápis, recortes e jogos de mesa. 

Conclui-se pela importância do conhecimento acerca das fases e 

princípios que envolvem o desenvolvimento motor humano, que permitem o 

aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e tendem a gerar melhores 

resultados, concebendo a ideia da individualidade, respeitando o tempo e 

processo de cada criança, principalmente na educação especial, onde cada 

aluno possui limites e especificidades próprias.  
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