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Resumo 

Para que ocorra o desenvolvimento global do indivíduo é preciso que, 

todos os aspectos que envolvem o sistema motor obedeçam a harmonia de 

desenvolvimento. O sistema motor do ser humano é fundamental para que haja 

desenvolvimento em todos os outros sistemas que fazem parte do corpo e da 

mente, onde ambos trabalham simultaneamente no comportamento motor do ser 

humano. 

Durante todo o tempo de vida de uma pessoa, ela está sempre passando 

por transformações no sistema motor, cada fase de vida do ser humano ele 

desenvolve aspectos diferentes, desde a gestação com os primeiros movimentos 

simples até a velhice quando já apresenta movimentos limitados. 

O sistema motor apresenta contínuo desenvolvimento e mudanças 

relacionadas a idade e postura, portanto uma pessoa que apresenta dificuldades 

motoras muitas vezes pode ter seu desempenho neurológico cognitivo mais 

lento. A criança por exemplo, com movimentos perfeitos, anda interage com tudo 

e com todos em sua volta,  com isso tem melhor desenvolvimento cognitivo e 

ainda melhor desempenho no sistema musculoesquelético e cardiorrespiratório. 
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Desenvolvimento Motor 

 

O desenvolvimento motor consiste em ter os movimentos dos membros 

superiores e inferiores trabalhando em harmonia, obedecendo os comandos do 

cérebro que norteia todos os movimentos do corpo. Quando o ser humano por 

algum motivo não apresenta o sistema motor perfeito, ele se vê com limitações 

e essas farão com que outras áreas venham a ter dificuldades também.  

Durante anos de trabalho com alunos com deficiência e dificuldades 

motoras, percebi que além do transtorno de não poder se deslocar naturalmente 

como os ditos normais eles também se retraem em função de estarem em uma 

cadeira de rodas ou com a macha limitada, a criança por exemplo com limitações 

motoras tende a ter outros tipos de dificuldades, muitas vezes são muito tímidas, 

pois não interagem com os colegas como queriam, outras não tem só limitações 

motoras, apresentam outros transtornos que somando as deixam 

desestimuladas, e muitas vezes a família  carente de informações  não sabe 

trabalhar a autoestima, mostrando a criança que aquela limitação não pode ser 

empecilho para seu  desempenho na vida. 

Ao ingressar na escola a criança com algum transtorno motor se vê em 

condição de desvantagem, é aí que o professor entra com toda uma didática 

voltada para elevar a autoestima do aluno em questão. A recepção calorosa por 

parte de toda a escola é fundamental para que ele se sinta em um lugar 

agradável, onde todos o tratem com cordialidade e naturalidade, fazendo ele 

entender que é parte daquele meio e que dali em diante ele está entre pessoas 

que pode confiar. A escola deve estar adaptada fisicamente para receber os 

alunos com dificuldades motoras e as atividades do dia a dia que terão que ser 

elaboradas de acordo com cada especificidade do aluno. 

Quanto ao material didático é trabalhado de forma normal de acordo com 

cada limitação, se a deficiência for só física não haverá necessidade de trabalhar 

com conteúdo adaptado, porém se o aluno tiver outra deficiência junto com a 

motora aí sim faz-se necessário. 

 Uma dificuldade encontrada na escola por parte da criança com atraso 

motor ou deficiência é quando precisa levá-la ao banheiro para fazer a troca e 

higienização, é sempre muito constrangedor mesmo que o professor seja 



discreto, nessa hora sempre a criança fica envergonhada e cabe ao profissional 

mostrar que aquela situação é comum e que todos somos humanos cheios de 

limitações.  

Dentro da instituição todos os profissionais devem ser instruídos em como 

agir e cuidar dos alunos com limitações motoras, saber discernir e ter 

conhecimentos sobre cada fase de desenvolvimento por exemplo; o que 

acontece em cada fase, o que deve ser trabalhado e estimulado sempre com 

auxílio de especialistas da área. O conhecimento sobre o desenvolvimento motor 

é importante para aqueles que trabalham com crianças, jovens e adultos. 

Entender como se deve controlar a postura e os movimentos por meio da 

aquisição de habilidades que fazem parte da nossa vida. 

Segundo Cindy Goldberg e Ann Van Sant: 

                                                              

É uma informação útil para terapeutas e todos os tipos 
de profissionais que desenvolve práticas, o que 
sabemos sobre as mudanças do desenvolvimento em 
um período de vida pode ser usado para ajudar 
indivíduos de todas as idades, portanto deve-se ter 
conhecimento do pré-natal e da primeira e segunda 
infância. 

 

 É também de suma importância termos conhecimento sobre os tipos de 

paralisia cerebral. 

Para Araujo et al, 2014 que define paralisa cerebral com a etiologia 

engloba: 

 Hipoxia; 

 Anomalidades da placenta ou cordão umbilical; 

 Infecções; 

 Diabetes; 

 Hipertensão (eclampsia); 

 Desnutrição; 

 Drogas e álcool durante a gestação; 

 Traumas durante o parto; 

 Prematuridade; 

 

 



Paralisia: Quadro clínico 

 Alteração de tônus; 

 Movimentos atípicos; 

 Distribuição topográfica do comprometimento (Fig.); 

 As limitações das atividades que estão associadas à presença de 

comorbidades; 

 Distúrbios sensoriais, perceptivos e cognitivos (visão, audição e 

tato). 

 

 

SALA DE RECURSO MULTIFUNCIONAIS E A MOTRICIDADE 

 

Na Sala de Recursos Multifuncionais trabalha-se várias atividades 

voltada para o aluno com atraso motor ou deficiência física. Quando o aluno é 

usuário de cadeiras de rodas, trabalhamos a área motora e lateralidade, 

fazendo o uso dos braços e mãos para suprir a falta dos membros inferiores 

(diplegia). 

Ao longo dos anos atuando na Sala de aula regular e na sala de 

recursos pude observar muitas dificuldades com alunos com atraso motor e 

deficiência física, foram muitos tipos de limitações ou atraso motor. No início 

não tínhamos formação para trabalhar essa área específica, tivermos que 

pesquisar e a falta de conhecimento e experiência fez com que ficasse muito 

difícil tanto para o aluno quanto para o professor, porém os alunos nos dão 

sempre o norte pois é com base nas necessidades individuais de cada aluno, 

suas dificuldades e experiências que criamos mecanismos para suprir e ajudar 

nossos alunos, com apoio psicológico, confiança e amor. Fazendo com que 

haja aprendizado todos os dias, levando o aluno a se interessar pelas 

atividades escolares e sentir prazer em estar na escola. É gratificante, pois o 

crescimento é de ambos os lados.  

Na escola há muitas possibilidades e formas de trabalhar a área motora 

fazendo com que o aluno se sinta bem. Por exemplo, na aula de artes usando 

desenhos e músicas, contos, jogos de xadrez etc. Em Educação Física 

trabalha-se exercícios e movimentos onde ele interage com os outros colegas 



com brincadeiras voltadas para suas limitações. Dessa forma e pensando 

sempre nas especialidades do aluno com atraso motor ou deficiência física, 

participar das aulas será sempre um prazer. 

   

 

                                                             

  

 

Conclusão 

 

Ao estudar sobre atraso motor, paralisia cerebral, entre outras 

dificuldades motoras verifiquei que pouco sabia em relação a área motora. Em 

relação a quantidade de informações que recebi, percebi que precisamos 

pesquisar mais e sempre, pois o mundo de limitações motoras, e a forma como 

lidamos com ela pode fazer com que nosso aluno fique em desvantagem em 

relação aos outros alunos, pois o movimentar-se dá independência e essa 

independência ajuda a desenvolver todas as habilidades e potencialidades que 

nosso corpo e mente precisa para desenvolver harmoniosamente todo o 

conjunto motor.  
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