
ASPECTOS GERAIS DO DESENVOLVIMENTO MOTOR 

 

O conhecimento do desenvolvimento motor assume importância fundamental. Isso vale 

para todas as crianças, inclusive lactentes de pouca idade, pois o processo de estimulação deve 

começar tão cedo a criança consegue movimentar-se. Ao considerarmos o desenvolvimento da 

atividade dos movimentos da criança, devemos dar atenção aos pequenos movimentos da 

cabeça, das pernas, braços e tronco, pois serão responsáveis mais tarde, para o aprendizado 

das diferentes posturas como o sentar, caminhar e correr. (SHEFERD,1999) 

Além disso, são os movimentos  e posturas realizados na fase cedo da vida que ajudarão 

na  aquisição do conhecimento, personalidade, disciplina e hábitos de vida diária. 

Os profissionais que trabalham com crianças, devem estar atentos às respostas motoras destas, 

para auxiliar e estimular o perfeito desenvolvimento das habilidades em todas as fases da vida. 

A função dos movimentos é estimulada no berço, no carrinho, no colo, durante o banho 

e alimentação, durante as brincadeiras no chão, no sofá e na cama. Quando a habilidade de 

mover-se é obtida, pode ser  aplicada a aprendizagem dos cuidados pessoais, atividades de 

classe, jogos e passatempos, atividades domésticas e escolares. (LEVITT, 2001) 

Devemos considerar que a criança aprende, fazendo; portanto o estímulo à realização 

do movimento deve ser fornecido a todo instante e o meio no qual este movimento acontece, 

deve ser rico de informações visuais, táteis e auditivas para que todos os sentidos sejam 

perfeitamente estimulados. (HOFSTEN,1992) 

Toda ação do movimento requer uma motivação. A criança deve querer realizar tal 

atividade, deve estar motivada à realização do movimento, seja durante uma brincadeira ou 

durante o banho. Todo gesto acompanhado de motivação, interesse, gera aprendizado que 

será elaborado no sistema nervoso central e armazenado como conhecimento. (LEVITT,2001) 

Idéias para promover a atenção e o aprendizado: 

 

1- Os estímulos devem ser realizados de acordo com a fase de desenvolvimento 

motor da criança, para que ela tenha condições neurológicas de realizar e não 

se frustre com o insucesso. 

2- Use passos pequenos dentro de cada estágio para que bons resultados sejam 

possíveis. Resultados bem sucedidos mantêm a atenção. 

3- Tarefas motoras difíceis e novas devem ser alternadas com outras mais fáceis. 

4- Respeitar os limites de cada criança, seus horários de sono, alimentação e 

brincadeiras, pois são fundamentais para o aprendizado de novas tarefas. 



5- Utilize brinquedos adequados ao seu cognitivo para que ela consiga se 

apropriar destes objetos de forma à conseguir explorá-los, manipulá-los e 

aprender com eles. 

 

 

 

6- Explore os sentidos; utilize músicas adequadas e converse com a criança em 

cada ação. Dê a  ela  objetos de diferentes texturas, formatos e tamanhos, 

pois a partir da manipulação ela descobrirá o mundo ao seu redor e  

conseguirá estabelecer vínculo e troca com este meio. 

 

 Os profissionais que acompanham crianças, devem conhecer que o 

desenvolvimento dos movimentos acontecem sempre de proximal para distal, isto é, 

começa na cabeça e tronco, depois os membros. Além disso, as reações entram 

substituindo reflexos primitivos, para desenvolver cada vez mais movimentos 

elaborados e funcionais. Toda a aquisição depende de uma aprendizagem, através de 

uma experiência motora, estimulação adequada e ambiente próprio. 

Um modelo de aprendizagem muitas vezes envolve um adulto explicando o que 

a criança irá fazer, mostrando à ela como fazê-la e mantendo sua atenção nestes 

aspectos.(BOBATH, 2002). 

 

RESUMO DESCRITIVO DOS PRINCIPAIS ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO 

MOTOR NOS PRIMEIROS DOIS ANOS DE VIDA 

 

Os atos motores básicos amadurecem em consequência das interações entre  desenvolvimento 

do sistema nervoso central, crescimento e meio ambiente. A partir dos atos básicos, a criança 

adquire habilidade no desempenho dos atos necessários ao seu dia-a dia, assim como dos atos 

que fazem parte dos esportes, das atividades de lazer, escola. 

A época na qual o lactente é capaz de executar os diversos atos motores, depende até certo 

ponto das oportunidades para ensaiá-los, variando de acordo com o ambiente e com o modo 

pelo qual a criança foi estimulada. 

Ao estimularmos o desenvolvimento motor, convém lembrar que a meta principal do lactente é 

alcançar o desempenho motor que caracteriza o adulto. Especificamente os membros 

superiores (braços) precisam de coordenação para agarrar e manipular objetos e  os membros 



inferiores (pernas) para o apoio e equilíbrio na posição sentada e em pé. São esses os principais 

desafios motores no primeiro ano de vida. (SHEFERD, 2001) 

Comportamento em decúbito ventral: Quando colocado de barriga para baixo, o lactente 

começa cedo a levantar a cabeça para manter livres o nariz e a boca. Esta postura estimula os 

músculos das costas (extensores), para estimular o controle da cabeça e costas, possibilitando 

mais tarde, a capacidade da criança rolar e sentar. Aos 5 meses, o lactente será capaz de 

levantar a cabeça, ombros e pernas, balançando-se para trás e para frente nesta posição. Inicia 

o agarrar objetos e consegue deslocar-se para os lados; rolar. 

 

 

 

 

 

Comportamento em decúbito dorsal: Inicialmente a cabeça do recém nascido  normal, não 

acompanha o movimento quando ele é levantado para sentar. Durante os primeiros quatro 

meses de vida, a força dos músculos abdominais (barriga) e da nuca, aumentam e o controle da 

cabeça também, fazendo com que aos 5 ou 6 meses a criança já tenha o controle completo da 

cabeça em todas as posturas (sentada, deitada, no colo). 

Posição sentada: O controle na posição sentada permite ao lactente, explorar o mundo de 

forma diferente e mais prazerosa, pois diferente do deitado, a postura sentada oferece mais 

liberdade de movimentos, inclusive dos braços para manipulação dos objetos. Inicialmente a 

criança com seis meses aprende a passar para sentada e só mantém na posição com ajuda de 

seus braços à frente, ao lado e atrás. Com 8 meses, seu controle está completo e a criança é 

capaz de manter-se sentada enquanto brinca ou se desloca  no ambiente em busca de novos 

estímulos. 

Os movimentos de seu tronco, nesta idade, são mais complexos e ela pode girar a coluna para 

os lados em busca de brinquedos e não cair. 

Engatinhar: Nem todo lactente engatinha, mas naqueles que o fazem, este método 

constitui geralmente o primeiro meio de locomoção a ser ensaiado. Os primeiros movimentos 

executados consistem em simples deslocamento do centro de gravidade do corpo para trás e 

para frente, com apoio sobre as duas mãos. Mais tarde, quando assume a posição, aprende a 

deslocar seu peso para os lados em busca do brinquedo, como forma automática de desenvolver 

seu equilíbrio. Esta capacidade inicia por volta dos sete e oito meses. O lactente que não 



engatinha pode arrastar-se, deslizar ou rolar de um lugar para outro, enquanto outros 

simplesmente se põem em pé e andam. (ROBSON, 1999)  

Capacidade para pegar e manusear objetos: O recém-nascido é capaz de seguir um objeto 

com o olhar e acompanhar um rosto de um lado ao outro, se estiverem bem  próximos. É 

provável que o controle do olhar e da mão, ou seja, a capacidade para preensão simples e para a 

observação da mão, marque o começo do uso da mão. Aos três meses de idade o lactente 

consegue juntar as mãos à frente do corpo. Aos quatro meses, o controle da preensão 

(capacidade de pegar) já é mais perfeito, embora a criança costume bater no objeto toda vez que 

quer pegá-lo. Aos cinco meses a criança consegue pegar os dedos dos pés quando deitado de 

barriga para cima, sendo um ótimo exercício para desenvolver seus músculos da barriga.Mesmo 

conseguindo pegar os objetos, nesta idade a criança tem dificuldade de soltá-los; quando pega 

um biscoito é comum esmagá-lo antes de chegar até a boca. O controle de seus músculos ainda é 

fraco nesta fase. Alguns bebês conseguem comer sozinhos com a colher por volta dos nove 

meses, mas a maioria o faz aos 15 meses. Com um ano de vida ele ainda pode levar os objetos à 

boca e entregar quando solicitado. Aos três anos a criança consegue pegar os brinquedos 

utilizando apenas três dedos e aos seis anos acredita-se que sua capacidade de pegar, segurar já 

estão perfeitamente definidas, inclusive para a habilidade da escrita. 

 

 

 

 

 

Posição em pé (bípede): O desenvolvimento da capacidade de levantar-se da cadeira ou do 

chão é fundamental para que a criança aprenda a assumir a postura em pé. O principal 

componente que a criança precisa adquirir para  ao longo do seu desenvolvimento parece ser a 

capacidade de controlar o impulso do corpo para frente quando o centro de gravidade é 

deslocado para diante, alterando o equilíbrio. Por volta dos 8 ou 10 meses, a criança se ergue e 

se coloca em pé, desde que possa segurar-se em alguma coisa. Ela desenvolve também a 

capacidade de se colocar em pé, partindo da posição de cócoras, assim como da posição 

ajoelhada e semi-ajoelhada. 

Marcha: Algum tempo antes de conseguir caminhar sem ajuda, o lactente caminha ao longo 

dos móveis ou das pernas dos pais e cuidadores, andando lateralmente e não e não para frente. 

Esta marcha de lado é capaz de ajudar o bebê a  aprender um dos detalhes mais críticos da 

iniciação da marcha, ou seja, a capacidade de deslocar o centro de gravidade par ao lado e se 



equilibrar sobre um dos pés. É provável que seja mais fácil controlar o deslocamento lateral de 

um pé par outro, do que se locomover para frente, como acontece no caminhar normal; nesta a 

base de apoio é estreita, exigindo maior controle postural por parte da criança. Inicialmente a 

posição bípede independente recorre ao apoio com as duas mãos, mas a medida que seu 

equilíbrio melhora, a criança torna-se capaz de caminhar segurando objetos sem cair e andar 

em diferentes superfícies. Ela não é capaz de saltar com os dois pés juntos, a não ser a partir 

dos 2 ou 3 anos; a partir dos 4 anos, consegue ficar apoiada sobre um pé e aos 5 anos, 

consegue dar saltos. A partir do início da marcha livre, as vezes até antes, o lactente se vale do 

seu ambiente para criar um amplo repertório de movimentos, tais como ficar de cócoras e 

levantar, passar de ajoelhado para em pé, levantar de um pequeno assento e voltar a sentar-se, 

subir e descer escadas, subir em objetos grandes. 

Alguns sinais podem mostrar que a criança não está se desenvolvendo adequadamente e desta 

forma necessita de avaliação e acompanhamento com profissionais da saúde. É fundamental 

que a equipe que acompanha diariamente estas crianças, saiba interpretar qualquer atraso ou 

não desenvolvimento dos seus movimentos, pois contribuirá de forma efetiva no trabalho 

preventivo e curativo, quando for necessário. 

Abaixo serão listados ALGUNS SINAIS que sugerem que a criança PODE necessitar de avaliação 

médica especializada: 

 

1- Muita irritabilidade e choro constante; 

2- Movimentos do corpo que se repetem, por exemplo, balançar constantemente a 

cabeça ou movimentar as mãos sem necessidade; 

3- Atraso no controle da cabeça; 

4- Dificuldade para engolir ou sugar o alimento; 

5- Dificuldade em movimentar partes do corpo, por exemplo, as mãos ou o tronco; 

6- Mãos permanentemente fechadas e quadris tensos; 

 

 

 

 

 

 

7- Não acompanha objetos e pessoas com olhar;  

8- Usa somente um lado do corpo para suas atividades; 



9- Se joga para trás sempre que for colocada no seu colo; 

10- Dificuldade em ficar nas posturas de acordo com sua idade, por exemplo, sentar aos 

8 meses. 

 

Algumas dicas de como fazer para estimular o desenvolvimento da criança:  

1- Utilizar músicas e brincadeiras adequadas para idade; 

2- Movimentar cuidadosamente pernas e braços e auxiliar nas mudanças de posturas; 

3- Posicionar corretamente na cadeira, berço, carrinho, colo; 

4- Promover atividades ativas e funcionais; 

5- Observar as respostas da criança frente aos diferentes estímulos; 

6- Estimular sistema visual, auditivo, tátil. 

Material cedido pela Fisioterapeuta Cristina Romero. 

Para esclarecer dúvidas ou manter contato: 

Email: ninaromero2@yahoo.com.br - Fone: 45 9113 3994 
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