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A importância do desenvolvimento motor 
na infância  

  

 

Movimento é vida. Tudo o que somos e fazemos envolve movimento, dele depende, o 

funcionamento harmonioso das batidas do coração, da inalação e exalação do ar que 

respiramos, andar, falar, raciocinar, interagir socialmente...... 

  

O desenvolvimento motor é considerado um processo sequencial, contínuo e relacionado à idade 

cronológica, mas não depende dela, 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. O processo de 

desenvolvimento ocorre de maneira dinâmica e é suscetível a ser moldado a partir de inúmeros 

estímulos externos.  

É um processo contínuo que começa na concepção e 

cessa com a morte, sendo influenciado pela interação 

entre a biologia do indivíduo, as exigências motoras e as 

condições do ambiente em que vive.  

Uma série de condições biológicas ou ambientais que 

aumentam a probabilidade de déficits no desenvolvimento  

Neuropsicomotor da criança, podem colocar em risco o 

curso normal do desenvolvimento de uma criança.  

Dentre os fatores de risco destacam-se: baixo peso ao nascer, distúrbios cardiovasculares, 

respiratórios e neurológicos, infecções neonatais, desnutrição, baixas condições socioeconômicas, 

nível educacional precário dos pais e prematuridade. Quanto maior o número de fatores de risco 

atuantes, maior será a possibilidade do comprometimento do desenvolvimento.  

O desenvolvimento motor atípico não se vincula, obrigatoriamente, à presença de alterações 

neurológicas ou estruturais. Mesmo crianças que não apresentam sequelas graves podem 

apresentar comprometimento em algumas áreas de seu desenvolvimento neuropsicomotor. 

Estudos descrevem prejuízos mais comumente ligados à memória, à coordenação visuomotora e 

à linguagem.   
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Neste sentido, crianças com desenvolvimento motor atípico, ou que se apresentam com risco de 

atrasos, merecem atenção e ações específicas, já que os problemas de coordenação e controle do 

movimento poderão se prolongar até a fase adulta. Além disso, atrasos motores frequentemente 

associam-se a prejuízos secundários de ordem psicológica e social, como baixa autoestima, 

isolamento, hiperatividade, entre outros, que dificultam a socialização de crianças e o seu 

desempenho escolar.  

O desenvolvimento psicossocial individual é influenciado pelo desenvolvimento motor e pela 

educação do movimento ao longo da vida  

A Fisioterapia tem fundamental importância para o desenvolvimento motor, especialmente as 

relacionadas à evolução da motricidade, tanto em lactentes saudáveis quanto nos expostos a 

fatores de risco. Com atuação preventiva ou corretiva acerca da sequência normal e regular das 

aquisições motoras, que consistirá na base para a elaboração de propostas adequadamente 

adaptadas à situação de cada criança. O período em que a intervenção é proposta também deve 

ser considerado. Nos primeiros anos de vida (primeiros 1 a 18 meses) existe uma maior plasticidade 

cerebral, o que possibilita a otimização de ganhos no desenvolvimento motor.  

É muito importante considerar o desenvolvimento motor infantil, pois atrasos motores acarretam 

prejuízos que podem se estender até a fase adulta. Sendo assim, os fatores de risco para atraso 

no desenvolvimento devem ser eliminados sempre que possível. Com a identificação precoce de 

distúrbios no desenvolvimento motor, realizada através de uma avaliação criteriosa nos primeiros 

anos de vida, é possível determinar uma intervenção adequada, a fim de que as crianças com 

diagnóstico de atraso possam seguir a mesma sequência que as crianças com desenvolvimento 

normal. 

 

Benefícios dos estímulos para o desenvolvimento motor adequado  

www.espacochi.com 

Desenvolvimento Físico Desenvolvimento Cognitivo Desenvolvimento Psicossocial 

Crescimento do corpo e do 
cérebro, incluindo os 

padrões de mudança nas 
capacidades sensoriais, 

habilidades motoras e 
saúde 

www.espacochi.com 

Padrão de mudança nas 
habilidades mentais, tais 

como aprendizagem, 
atenção, memória, 

linguagem, pensamento, 
raciocínio e criatividade 
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Padrão de mudança nas 
emoções, personalidade e 

relações sociais 
ww.espacochi.com  
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Entenda..... As experiências corporais fornecem a base do estado 

psicológico da confiança versus desconfiança. O bebê aprende a confiar 

na “mãe”, em si mesmo e no ambiente por meio da percepção que a mãe 

tem das necessidades e demandas do filho. Para o recém-nascido, a 

confiança exige uma sensação de conforto físico e um mínimo de incerteza 

e de medo. O movimento é um ingrediente essencial da relação recíproca   

entre  pais e filhos. O embalar rítmico, o banho e os comportamentos lúdicos em geral entre pais e 

filhos fornecem um meio natural, por meio do movimento, para estabelecimento do senso de 

confiança. A desconfiança nasce da incerteza, da insegurança e da falha em responder as 

necessidades do bebê em termos de conforto, atenção e diálogo lúdico mútuo.  
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