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PARTE 1 
 

 Motricidade: qualidade autônoma que permite a seres vivos a produção de movimentos. Esta 
qualidade é inata, apresenta variações de espécie para espécie, e modifica-se durante o 
desenvolvimento. 

 
 Adaptação: resposta de um organismo para determinada variação das condições exógenas. 

Reorganização das capacidades individuais em nível: orgânico e/ou comportamental. Segundo o 
tempo, as adaptações podem ser: crônicas ou agudas. 

 
 Movimento: 

� Deslocamento do corpo e membros produzido como uma conseqüência do padrão espacial e 
temporal da contração muscular (Newell, 1978). 

� Característica de comportamento de um membro específico ou de uma combinação de 
membros. 

� Comportamento observável, mensurável e resultado de um processo interno que ocorre no 
sistema nervoso (Magill, 2000). 

� É o ato culminante dos processos motores subjacentes (Gallahue & Ozmun, 2001). 
� Modificação real observável de qualquer parte do corpo (Gallahue, 1982).  
� Comportamento observável, mensurável e resultado de um processo interno que ocorre no 

sistema nervoso (Magill, 2000). 
 

 Padrão de Movimento:  
� Série organizada de movimentos relacionados (Gallahue & Ozmun, 2001). 
� Combinação de movimentos organizados de acordo com uma seqüência particular de espaço e 

tempo (Wickstrom, 1983). 
� Desempenho restrito de um movimento isolado, pois é mais simples que um movimento 

fundamental (Gallahue & Ozmun, 2001). 
 

 Padrão de Movimento Fundamental: 
� Desempenho observável de movimentos básicos locomotores, manipulativos e estabilizadores. 
� Envolvem a combinação de padrões de dois ou mais segmentos corporais. 

 
 Ações:  

� Respostas a metas que consistem em movimentos do corpo e/ou dos membros.  
� Uma ação pode ser definida como uma família de movimentos, ou como uma classe 

equivalente de movimento. 
 



 Comportamento: conjunto das respostas de um organismo, normalmente dotadas de significado 
adaptativo. 

 
  Comportamento Motor: procura compreender a aprendizagem e o controle durante a aquisição de 

habilidades motoras ao longo da vida, e engloba três áreas: Aprendizagem Motora, Desenvolvimento 
Motor e Controle Motor 

.  
 Aprendizagem Motora:  

� Melhora relativamente permanente no desempenho motor associados à prática ou à 
experiência (Magill, 2000). 

� Mudança relativamente permanente no comportamento ou no desempenho como resultado da 
instrução, experiência, estudo e/ou prática (Schmidt & Wrisberg, 2001). 

� O aprendizado é inferido a partir de mudanças no desempenho (Schmidt, 1992). 
� Possui quatro características essenciais, tais como: Aperfeiçoamento, Consistência, 

Persistência e Adaptabilidade (Magill, 2000). 
 

 Controle Motor: 
� Estudo dos aspectos neurais, físicos e comportamentais do movimento (Schmidt & Lee, 1999). 
� Procura entender os mecanismos e processos de regulação e organização do movimento 

humano (Teixeira, 2006). 
� Estudo dos mecanismos neurais e processos pelos quais os movimentos são aprendidos e 

regulados (Teixeira, 2006). 
 

 Desenvolvimento Motor: 
� Processo seqüencial e contínuo, relacionado à idade, pelo qual o comportamento motor se 

modifica. 
� A contínua alteração no comportamento ao longo do ciclo da vida, através da interação entre 

as necessidades da tarefa, a biologia do indivíduo e as condições do ambiente (Gallahue & 
Ozmun, 2001). 

� Aspecto específico que inclui as alterações na motricidade e no comportamento, bem como os 
outros aspectos relacionados do desenvolvimento que ajudam ao seu entendimento ou 
explicação. 

� Desenvolvimento Motor estuda as mudanças no comportamento motor ao longo da vida, os 
processos subjacentes à estas mudanças, e os fatores que os afetam (Gallahue & Ozmun, 
1995). 

� É um processo contínuo que se inicia na concepção e cessa com a morte. 
� Apenas pode ser separado em “áreas”, “fases” ou “faixas etárias” artificialmente. 

 
 Desenvolvimento Permanente: 

� Durante toda a vida. 
 Alguns aspectos relacionados às fases/áreas e outros não. 
 Processo Contínuo-Descontínuo 
 Inclui toda alteração desenvolvimentista: 

� Aspectos positivos (infância e adolescência). 
� Aspectos negativos (envelhecimento).  

 
 Objetivos do Desenvolvimento Motor: 

� Origens e mudanças no comportamento motor ao longo da vida. 
� Influência biológica e ambiental da infância ao envelhecimento. 
� Influência de fatores psicobiológicos, sociológicos, cognitivos, afetivos, biológicos e 

mecânicos no comportamento motor. 
� Taxa e seqüência de desenvolvimento. 

 



 Áreas de apoio e utilização do Desenvolvimento Motor: Biomecânica, Psicologia Social, Controle 
Motor, Aprendizado Motor, Fisiologia do Exercício e Psicologia Desenvolvimentista. 

 
 Crescimento Físico:  

� Aumento da estrutura do corpo causado pela multiplicação ou pelo aumento das células 
(Gallahue & Ozmun, 2002). 

� Modificação quantitativa das estruturas morfológicas (Barreiros, 2002). 
� Aumento no tamanho ou na massa corporal, resultante de um aumento em partes corporais já 

formadas e completas (Timiras, 1972). 
 

 Desenvolvimento: 
� Alterações no nível de funcionamento de um indivíduo ao longo do tempo (Gallahue & 

Ozmun, 2002). 
� Alteração adaptativa em direção à habilidade (Keogh & Sugden, 1985). 
� O Desenvolvimento é um conceito de raiz biológica, referente à organização dos processos e 

das estruturas dos seres vivos. 
� O Desenvolvimento Humano tem componentes quantitativas, relativas ao número de 

componentes e dimensão do organismo, e componentes qualitativas que se referem à 
emergência de novos arranjos estruturais, novas funções, e novas competências. 

� É o conjunto dos processos de transformação dos organismos. Consiste numa relação entre a 
Maturação e a Aprendizagem, expressa numa motricidade mais elaborada e num melhor 
ajustamento do comportamento às características circunstanciais do envolvimento (Barreiros, 
2006). 

 
 Maturação: 

� Alterações qualitativas que capacitam o indivíduo a progredir para níveis mais altos de 
funcionamento. 

� Avanço qualitativo na constituição biológica e pode referir-se a célula, ao órgão ou ao avanço 
do sistema em composição bioquímica, em vez de somente o tamanho (Teeple, 1978). 

� Conjunto de transformações sucessivas em tecidos, órgãos ou sistemas na direção de um 
estado maturo. 

�  Resultado da manifestação de características individuais, através de um processo fisiológico, 
e sob os efeitos do tempo. 

 
 Crescimento Físico: 

� Aumento no tamanho ou na massa corporal, resultante de um aumento em partes corporais já 
formadas e completas. 

� Modificação quantitativa das estruturas morfológicas. 
� É o conjunto das transformações hipertróficas e hiperplásicas do organismo. 

 
 Envelhecimento: 

� Processo que ocorre com a passagem de tempo, levando a perda da adaptabilidade ou de 
função total e eventualmente a morte (Spirduso, 1995). 

 
 Histórico do Aprendizado Motor e do Controle Motor: 

� Período Inicial (1880-1940): 
 Pesquisas focavam em como a mente funcionava, não na produção de habilidades. 
 Thorndike: “Law of Effect”: quando respostas forem recompensadas, o 

comportamento é fortalecido. 
� Período Intermediário (1940-1970): 

 Craik pesquisava como o cérebro processava e usava a informação para determinar a 
resposta motora. 

 Henry “Memory Drum Theory”: regra da atividade cognitiva na aprendizagem motora. 
 Fitts “Fitts Law”: formulação matemática para a relação inversa velocidade-precisão. 



� Período Atual (1970-Atual): 
 Emergência do aprendizado e controle motor nos programas de Ed.Física. 
 Teorias de controle motor explicados pela regulação via feedback (Adams, 1971). 
 Teoria do Esquema (Schmidt, 1975). 
 Teoria dos Sistemas Dinâmicos (Kelso, 1982). 
 Teorias de Conexionistas (Rumelhart, 1988). 
 Teorias... Modelos... 

 
 Histórico do Desenvolvimento Motor: 

� Período Maturacional (1928-1946): 
 Pesquisa envolvendo processos biológicos guiados pela maturação. 
 A taxa e as seqüências do desenvolvimento motor em termos de aquisição de 

movimentos rudimentares e maturacionais.  
� Período Normativo/Descritivo (1946-1970): 

 Descrição do desempenho motor da criança. 
 Pesquisa sobre como crescimento e maturação afetam o desempenho. 
 Efeito do desenvolvimento motor perceptivo. 

� Período Orientado para o Processo (1970-Atual): 
 Como fatores cognitivos influenciam a aquisição de habilidades motoras e o 

desenvolvimento motor baseado em teorias dos Sistemas Dinâmicos. 
 Elaboração de modelos e teorias aplicadas ao desenvolvimento motor humano. 
 Propostas do DM para aplicações curriculares à Ed.Física. 

 

 
 

 Modelo de Restrição de Newell (1986): 
� Indivíduo: fatores intrínsecos. 
� Ambiente: fatores extrínsecos. 
� Tarefa: fatores físicos e mecânicos. 

 
 Estes fatores (Indivíduo x Tarefa x Ambiente) são influenciados (Interação) mutuamente, mas também 

podem ser modificados (Transformação) um pelos outros. 
 Fases de desenvolvimento são analisadas através de indicadores como a idade cronológica. 
 As faixas etárias meramente apresentam escalas de tempo aproximadas, nas quais certos 

comportamentos podem ser observados. 

Desenvolvimento 
Humano 

 

Aspectos psicomotores 
Aspectos cognitivos 

Aspectos afetivos 
Aspectos sociais 

Adaptação 

Experiência 

Crescimento 

Maturação 



 O excesso de confiança nesses períodos de tempo negaria os conceitos de continuidade, 
especificidade e individualidade do processo de desenvolvimento. 

 O desenvolvimento é relacionado à idade, mas não depende dela (Gallahue & Ozmun, 2001). 
 Classificação etária (idade cronológica) é o método mais comum e o menos acurado. 

 
 Classificação Etária do Desenvolvimento Motor: 

� Idade cronológica: período de vida, ou idade, medida em meses ou anos. 
�  Idade Biológica: registro do Índice/Idade de seu progresso em direção à maturidade. 

 Idade Morfológica: fornece o tamanho atingido pelo indivíduo (altura e peso) segundo 
os padrões normativos. 

  Idade Óssea: idade biológica do esqueleto em desenvolvimento. 
  Idade Dental: idade biológica a partir do desenvolvimento dos dentes. 
  Idade Sexual: idade analisada a partir da maturação sexual determinada pelo alcance 

variável de características sexuais primárias e secundárias. 
 

 Gallahue & Ozmun (2002): 
 

 PRÉ-NATAL Da concepção ao nascimento 

� Zigoto Concepção – 1 semana 

� Embrião 2 semanas – 8 semanas 

� Feto 8 semanas - nascimento 

  1a. INFÂNCIA Nascimento a 24 meses 

� Neonatal Nascimento a 1 mês 

� Início Infância 1 a 12 meses 

� Infância Posterior 12 a 24 meses 

  INFÂNCIA 2 a 10 anos 

� Aprendizado 24 a 36 meses 

� Infância Precoce 3 a 5 anos 

� Infância Intermediária / Av. 6 a 10 anos 

 
 ADOLESCÊNCIA 10/11 aos 18/20 anos 

� Pré-púbere 10-12(Fem) 11-13(Masc) 

� Pós-púbere 12-18(Fem) 14-20(Masc) 

  ADULTA JOVEM 20 aos 40 anos 

� Aprendizado 20 aos 30 

� Fixação 30 aos 40 

  MEIA IDADE 40 aos 60 

� Transição para meia-idade 40 – 45 anos 

� Meia-Idade 45 – 60 anos 

  IDADE TERCIÁRIA 60 aos 80 ou + 

� Início da 3a. Idade 60 aos 70 

� Intermediário 70 aos 80 

� Senilidade 80 + 

 


