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DESENVOLVIMENTO MOTOR INFANTIL 

Resumo 

  A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, idade de quatro 

e cinco anos entende-se que é o período pré-escolar e tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança.    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.  

Na Educação Infantil, a Educação Física utiliza-se de jogos e brincadeiras 

como um poderoso instrumento para auxiliar o desenvolvimento das crianças, 

seja no plano motor, afetivo ou cognitivo. A relevância do trabalho focado no 

desenvolvimento motor consiste no conhecimento da aplicação de atividades 

que explorem o movimento considerando o aspecto das fases e estágios 

adequando-as as necessidades de aprendizagem das crianças pré-escolares.  

O desenvolvimento motor é o processo de mudança no comportamento, 

relacionado com a idade, tanto na postura quanto no movimento da criança. É 

um processo de alterações complexas e interligadas das quais participam todos 

os aspectos de crescimento e maturação dos aparelhos e sistemas do 

organismo. É importante realizar um acompanhamento do desenvolvimento 

motor da criança, principalmente nos primeiros anos de vida, de forma que seja 

possível realizar o diagnóstico de doenças motoras em estágios iniciais, o que 

pode facilitar o tratamento e torná-lo muito mais rápido. Um bom 

desenvolvimento motor repercute na vida futura da criança, nos aspectos 

sociais, intelectuais e culturais. 

Palavras chave: Motricidade, desenvolvimento motor, idade motora, 

educação infantil. 



 

A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO MOTOR INFANTIL 

DENTRO E FORA DA ESCOLA 

O desenvolvimento infantil se inicia ainda na vida uterina, com o crescimento 

físico, a maturação neurológica a construção de habilidades relacionadas ao 

comportamento e as esferas cognitiva, afetiva e social. A primeira infância, que 

abrange a idade entre zero a cinco anos, é a fase onde a criança se encontra mais 

receptiva aos estímulos vindos do ambiente e o desenvolvimento das habilidades 

motoras ocorre muito rapidamente. Neste período, principalmente no primeiro ano de 

vida, os primeiros marcos motores aparecem com o controle de cabeça, o rolar, o 

arrastar e mais tarde o sentar, o engatinhar e a marcha no final do primeiro ano. 

Assim, entendemos que, os primeiros mil dias de vida (período que soma os 270 dias 

da gestação aos 730 dias até que o bebê complete dois anos de idade) são os mais 

importantes para o desenvolvimento físico e mental da criança e servirá de base para 

toda a evolução futura da criança 

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 livre num tatame no chão para que ela possa se movimentar 

e até rolar; colocar a criança de barriga para baixo quando ela estiver acordada e sob 

supervisão; brincar com brinquedos próprios para a idade, como chocalhos e 

bichinhos de borracha; cantar músicas infantis e ler histórias, proporcionado uma boa 

relação pais- bebê. “Segundo Scarpato (2007) pode-se considerar a Educação Infantil 

como fase do desenvolvimento das habilidades específicas do ser humano ou 

movimentos fundamentais, pois acontecem entre os dois e sete anos”. 

Na faixa etária de 4 e 5 anos. Levando em conta as habilidades motoras 

existentes, e para aperfeiçoamento são escolhidas atividades para esta idade dentro 

da educação Infantil: o receber, o saltar, e o equilibrar, andar, correr, arremessar, 

empurrar, puxar, subir, descer. 

     De acordo com Caetano, Silveira e Gobbi (2005) o desenvolvimento 

motor é um processo de alterações no nível de funcionamento de um 

indivíduo, onde uma maior capacidade de controlar movimentos é 

adquirida ao longo do tempo, através da interação entre as exigências da 



tarefa, da biologia do individuo e o ambiente. Para tal desenvolvimento 

estão as 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. 

De acordo com Gallahue e Ozmun (2001), as habilidades motoras 

fundamentais podem ser divididas em três categorias: 

 Habilidades Locomotoras: movimentos que indicam uma mudança na 

localização do corpo em relação a um ponto fixo na superfície. Ex: 

caminhar, correr, saltar, saltitar, etc. 

 Habilidades Manipulativas: movimentos de manipulação motora, como 

tarefas de arremesso, recepção, chutes (manipulativas grossas) e 

costurar, cortar (manipulativas finas). 

 Habilidades Estabilizadoras ou de Equilíbrio: a criança na tentativa é 

envolvida em constantes esforços contra a força da gravidade na tentativa 



de manter a postura vertical. Ex.: girar braços e tronco, flexionar o tronco, 

entre outros. 

Outro aspecto relevante, de acordo com Gallahue e Ozmun (2001), das 

habilidades motoras fundamentais, é que durante o seu desenvolvimento, o 

indivíduo passa por três estágios distintos, são eles: 

 Estágio Inicial: representa a primeira metade orientada da criança na 

tentativa de executar um padrão de movimento fundamental. As 

integrações dos movimentos espaciais e temporais são mínimas. A 

criança atinge este nível por volta de dois a três anos de idade. 

 Estágio Elementar: envolve maior controle e melhor coordenação dos 

movimentos fundamentais. Evidencia-se por volta dos quatro a cinco anos 

de idade, dependendo do processo de maturação. 

 Estágio Maduro: é caracterizado como mecanicamente eficiente 

coordenado e de execução controlada. Tipicamente as crianças têm 

potencial de desenvolvimento para estar no estágio maduro perto de seis 

a sete anos. 

A avaliação do desenvolvimento motor foi feita de maneira qualitativa de 

acordo com os padrões fundamentais de movimento durante a intervenção 

realizada dentro da Sala de Recursos Multifuncionais, a fim de melhorar o 

desenvolvimento motor de alunos com comprometimento e sem 

comprometimento nas seguintes áreas: 

 Habilidade Manipulativa: receber (agarrar com as duas mãos) 

 Habilidade Locomotora: salto horizontal, pra frente, pra trás. 

 Habilidade Estabilizadora: equilíbrio (sobre um pé com os olhos abertos) 

 No decorrer das atividades foi possível perceber que a motricidade é a 

expressão da ação voluntária, a qual deve compreender funções executivas, 

ritmo, persistência e controle inibitório para realizar uma tarefa ou uma expressão 

emocional de forma adequada, com eficácia e embutida de começo-meio-fim. 

Conclusão 

     

Como fator importante neste processo, o desenvolvimento motor está ligado às 

mudanças que a pessoa sofre desde sua concepção até a morte revelando-se 

nas alterações do comportamento motor e que, com interação dos fatores 



próprios do indivíduo, das experiências e das tarefas, consegue-se adquirir maior 

capacidade de controlar movimentos. Após aquisição de conhecimentos a cerca 

do assunto vale ressaltar a importância do desenvolvimento motor diariamente 

e sua prática estimulante para tal, assim sendo possível em todos os âmbitos em 

que a criança está inserida desde a 1° infância, sendo aprimorada no contexto 

escolar. 
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