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PARTE 5 

 
 FASE MOTORA RUDIMENTAR 

 
 Somos produtos de estruturas genéticas específicas e da soma total das experiências que temos desde 

a concepção. 
 Os bebês são capazes de processar muito mais informações do que podemos suspeitar. 
 A criança é um indivíduo único, assim, nunca dois indivíduos apresentarão a mesma reação 

exatamente da mesma forma. 
 Tarefas importantes para o bebê em desenvolvimento: 

� Controle da musculatura. 
� Aprender a lidar com a força da gravidade. 
� Locomover-se através do espaço. 

 
 No período neonatal, o movimento é mal-definido, controlado de modo deficiente e os reflexos são 

gradualmente inibidos. 
 A inibição dos reflexos estende-se pela maior parte do primeiro ano de vida do bebê. 
 Os reflexos primitivos e posturais começam a desaparecer os centros cerebrais em desenvolvimento 

iniciam sua especialização para obtenção do controle. 
 A criança é bombardeada de informações visuais, auditivas, olfativas, táteis e cinestésicas. 
 O período entre 12, 18 e 24 meses é caracterizado pela prática e domínio das muitas tarefas 

rudimentares iniciadas no primeiro ano (estágio de pré-controle). 

 Deve-se estimular o bebê a realizar tentativas objetivas, mesmo rudimentares, de realizar tarefas 
motoras. 

 O aumento nos estímulos acelera o desenvolvimento das tarefas rudimentares estabilizadoras, 
locomotoras e manipulativas. 

 Mas, quais são os benefícios da aquisição precoce de habilidades motoras? 
� Bebês normais (Nash, 1997). 

� Bebês com incapacidades (Greenspan, 1997). 

 
 Entre 1930-1940 aumentaram os estudos com habilidades motoras rudimentares: 

� Haverson (1937): seqüência do aparecimento de comportamento voluntário de preensão 
na primeira infância.  

 Bebês de 16-52 semanas filmados apresentaram 3 estágios distintos para descrever 
o uso dos dedos com o polegar para pegar um cubo.  

 
� Nancy Bayley (1935): descreveu várias habilidades locomotoras que surgiram progredindo 

desde o ato reflexo de engatinhar até o ato de descer um lance de escada usando um padrão 
de pés alternados. 



 Propôs uma escala cumulativa de desenvolvimento motor infantil que tem sido 
largamente utilizada como ferramenta diagnóstica de bebês. 

 
� Arnold Gesell (1945): considerava a postura (estabilidade) como a base de todas as 

formas de movimento. 
 Qualquer forma de locomoção ou manipulação é uma série de ajustes posturais 

seqüenciais intimamente relacionados. 
 A seqüência de desenvolvimento motor é predeterminada por fatores biológicos 

inatos que aproximam todas as fronteiras sociais, culturais, étnicas e raciais. 
 Alguns movimentos (locomotores) seriam filogenéticos, por isso as crianças 

adquirem as suas habilidades mais ou menos na mesma faixa etária. 
 

 A seqüência de DM infantil é previsível, mas o ritmo é variado. 
 A maturação neural não pode ser o único fator para explicar o DM infantil. 
 Desde o nascimento o bebê está em constante luta para dominar o ambiente para poder sobreviver 

nele. 
 A interação do bebê com o ambiente ocorre através do movimento. 
 O bebê deve dominar 3 categorias básicas de movimento para dominar o ambiente: locomoção, 

estabilização e manipulação. 
� Manter uma relação do corpo com a força da gravidade para atingir uma postura ereta 

sentada e em pé (Estabilização). 

� Desenvolver habilidades motoras básicas para se movimentar pelo ambiente (Locomoção). 

� Desenvolver habilidades motoras rudimentares de alcançar, segurar e soltar para fazer 
contatos significativos com objetos (Manipulação). 

 
 ESTABILIDADE 
 A estabilidade é a mais básica das três categorias de movimento voluntário e envolve um elemento de 

estabilidade. 
 Estabelecer controle sobre a musculatura em oposição à gravidade é um processo que obedece a uma 

seqüência previsível em todos os bebês. 
 Princípio céfalo-caudal: controle da cabeça e pescoço, para baixo em direção ao tronco e pernas. 

 
 Controle da cabeça e pescoço: pouco controle inicial. 

� Se a cabeça for mantida na posição ereta pelo tronco, a cabeça cai para frente. 
� Final do primeiro mês consegue erguer a cabeça deitado em pronação. 
� No quinto mês consegue erguer a cabeça deitado em supinação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LOCOMOÇÃO 
 

 A locomoção depende da estabilidade para acontecer. 
 Há uma seqüência natural no processo da locomoção: 

� Arrastar-se (padrão homolateral). 

� Engatinhar (padrão contra-lateral). 

� Postura Ereta. 
 

 Delacato (1966) atribuiu grande importância para o engatinhar e arrastar-se como um estágio 
necessário para alcançar o domínio hemisférico cortical. 

� Uma organização com falhas levaria a problemas motores, perceptivos e de linguagem, na 
criança e no adulto. 

� Academia Americana de Pediatria (1982, 1999) contestou tal afirmação. 
 

 Postura Ereta: 
� Depende da estabilidade do bebê. 
�  Deve-se primeiro conseguir dominar a estabilidade estática antes da dinâmica. 
�  As primeiras tentativas ocorrem entre 10º e 15º mês. 
�  Larga base de apoio, pés virados para fora e joelhos levemente flexionados. 
�  Encorajamento dos pais e ambiente com apoios auxiliam no desenvolvimento do andar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Shirley (1931): caminhar sem auxílio em 4 estágios: 
�  Período precoce com pouco progresso (3-6 meses). 

�  Período de ficar em pé com ajuda (6-10 meses). 

�  Período de caminhar amparado (9-12 meses). 

�  Período de caminha sozinho (12-15 meses). 

 
 Desenvolvimento da locomoção: 
�  Velocidade da passada aumenta. 
�  Amplitude da passa aumenta. 
�  Reversão do pé gradualmente diminui. 
�  Modo de andar ereto mais consistente. 
�  Caminha de frente, lado, para trás (Eckert, 1973) e na ponta dos pés (Bayley, 1935). 

 
 

 MANIPULAÇÃO 
 

 Manipulação será analisada em seus aspectos mais básicos no bebê: 
� Alcançar, Segurar e Soltar. 

 
 Estas habilidades, assim como a locomoção e estabilidade podem ser desenvolvidas antes do tempo, 

mas depende fortemente da maturação. 
  O aparecimento das habilidades manipulativas rudimentares fornece o primeiro contato do bebê com 

os objetos do ambiente. 
 

 Após 3/4 meses o bebê há sinais de ajustes manuais e visuais refinados para ALCANÇAR um objeto. 
  Inicialmente com apenas movimentos do ombro e cotovelo, posteriormente utiliza mais a mão e 

punho. 
 No final do quinto mês o bebê é capaz de realizar o contato tátil com objetos desejados próximos.  
 O recém nascido vai segurar um objeto se ele for colocado na palma de sua mão. 

 
  Halverson (1937) identificou vários estágios no desenvolvimento da preensão: 

1º) com 4 meses não realiza esforço voluntário para alcançar um objeto. 
 2º) com 5 meses é capaz de alcançar e fazer contato com um objeto. 
 3º) com 7 meses consegue segurar o objeto. 
 4º) com 9/10 meses realiza a coordenação entre dedos e mãos para segurar um objeto. 
 5º) com 12 meses uso do indicador e polegar de forma sincronizada. 
 6º) com 14 meses possui movimentos de preensão próximos ao dos adultos. 
 



 Complexidade do movimento de pegar/alcançar (Landreth, 1958). 

 

 Eckert (1987):  
�  (1) Transição da localização visual de um objeto para a tentativa de alcançá-lo. 
�  (2) Desenvolvimento da coordenação mão-olho. 
�  (3) Desenvolvimento da economia de esforço muscular. 
�  (4) Transição próximo-distal da musculatura no controle grosso-fino. 
�  (5) Transição dos movimentos rudimentares para especializados (pinça). 
�  (6) Formação de preferência manual lateral. 

 
 Aos 6 meses o bebê ainda não domina o controle do SOLTAR objetos segurados. 
 Apenas aos 18 meses a criança consegue dominar a ação de soltar um objeto. 
 Halverson (1937): aos 18 meses o bebê possui controle bem coordenado das ações de alcançar, 

segurar e soltar. 
 Estas ações são influenciadas tanto pela maturação quanto pelo aprendizado. 
 Após dominar as habilidades motoras rudimentares o bebê passa a explorar suas experiências motoras 

atribuindo significado perceptivo às sensações. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BENEFÍCIOS DA ESTIMULAÇÃO DE BEBÊS 
 

 Ramey e Ramey (1994): bebês de desenvolvimento atrasado melhoram em ambientes mais 
estimulantes. 

 
 Thelen (1985, 1986): Técnica de treinamento no andador. 

 
 Ulrich & Ulrich (1995), Ulrich & Collier (1992), Ulrich et al (1995): esteira motorizada 

para estimular a caminhada de bebês com síndrome de Down auxiliou no aparecimento da 
locomoção. 

 
 Fortalecimento dos membros, estabilização do padrão da caminhada, melhora dos 

mecanismos do corpo associados com equilíbrio e postura (Ulrich & Ulrich, 1999). 

 
 Estudos para desenvolvimento do cérebro ou para recuperação de lesão cerebral (Ivan & 

Greenough, 2000; Jones et al., 1997; Kleim et al., 1998).  

  
 Não há evidências de que a natação infantil melhore o desempenho posterior 

(Langendorfer &Bruya, 1995). 
 


