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PARTE 6 

 
 FASE MOTORA FUNDAMENTAL 

 
 Próximo ao 2º ano já são dominadas as habilidades motoras rudimentares. 
 Estas fornecem a base para desenvolver e refinar os padrões motores fundamentais (início da infância) 

e especializados (infância posterior e adolescência). 
 As crianças possuem mais liberdade para explorar os espaços, pois ficam em pé, se locomovem, além 

de alcançar, segurar e soltar objetos. 
 Aperfeiçoamento das Habilidades Motoras. 

 
 Fornecer estímulos para o desenvolvimento do conhecimento do corpo e de seu potencial para o 

movimento. 
  O desenvolvimento de um padrão motor não está especificamente relacionado à conquista de alto 

grau de habilidade em um número limitado de situação motora. 
  Mas, busca níveis aceitáveis de habilidade para uma variedade de situações. 

 
 Movimento Fundamental: envolve somente os elementos básicos de uma ação particular. 
  Assim, não inclui particularidades pessoais ou como ocorre na especialização ou na combinação de 

movimentos. 
  As informações na aquisição das habilidades fundamentais permitem a percepção de si mesma e do 

mundo que as cerca. 
  A partir de 1960 surgem várias escalas com a relação entre idade e desempenho motor. 

 
 Johnson (1962): demonstrou em meninos e meninas que diversas características 

cresceram até o 5º ano. 
  Cratty e Martin (1969): analisaram a seqüência de aquisição de 362 crianças entre 4 e 12 

anos em tarefas locomotoras, manipulativas e perceptivas. 
 Williams (1970): as formas mais avançadas de movimentos surgia à medida que a idade 

aumentava. 
 

 Sinclair (1973): identificou características no desenvolvimento infantil de crianças entre 2 a 6 anos, 
em análise longitudinal com 6 meses de intervalo entre as avaliações, com filmagem de 25 tarefas. 

  Crianças possuem potencial para atingir o estágio maduro da maior parte das habilidades motoras 
fundamentais por volta dos 6 anos. 

 
 Estudos normativos possuem a limitação de fazerem apenas a descrição. 
 Alteração qualitativa no progresso para o comportamento maduro não é contemplado nesses estudos. 



 Desenvolvimento tecnológico aumentou o número de pesquisas normativas e explicativas (Halverson 

& Roberton, 1966, 1979; Seefeldt, 1972; Wild, 1938). 
 

 Seefeldt & Haubenstricker (1976): diferentes estudos sobre as seqüências intra-habilidades de várias 
tarefas motoras fundamentais. 

  Abordagem de Análise Segmentária: analisa a teoria dos estágios por meio de forma 
segmentada, ou seja, pelos componentes do movimento (Roberton, 1978). 

 Abordagem de Configuração Corporal Total: nível global de classificação dos estágios (1 
até 5) (Seefeldt & Haubenstricker, 1976). 

 Abordagem Mista: analisar o desenvolvimento motor em 23 habilidades com 
componentes globais e fragmentados (Gallahe, 1986; Gallahye & Cleveland, 2003). 

 
 Avaliação geral para a específica com o intuito de alcançar o padrão maduro. 
  Não é aconselhada como instrumento de pesquisa. 
  Nem todos os padrões motores encaixam-se precisamente em uma progressão arbitrária de 3 estágios. 

 
 Quanto maior a especificidade ou complexidade da ação e da experiência do observador, pode-se 

dividir a análise em mais estágios (aumentar o nível da análise). 

  Acredita-se que esta fase segue uma progressão que pode ser subdividida em estágios. 
  Influências �  Maturação x Ambiente = Maior Des. Mot. 
  Ambiente: oportunidades para a prática, encorajamento e a instrução adequada. 
  DM em direção ao padrão maduro. 

 
 Miller (1968): crianças entre 3-5 anos aumentaram o desenvolvimento de padrões fundamentais 

através de programas de instrução além do nível atingido apenas pela maturação. 
�  Programas instrutivos específicos de DM foi mais efetivo que brincadeiras livres. 
�  Pais orientados por especialistas pode ser tão eficientes quanto um professor de Ed. Física. 

 
 Luedke (1980): encontrou resultados similares a Miller, com diferentes métodos de ensino para o 

estágio maduro de arremesso em crianças com 4 anos. 
 

 Langendorfer (1988): arremesso por cima do ombro de crianças e adultos objetivando gerar força ou 
precisão. 

�  Os padrões motores não são absolutos em todas as circunstâncias ambientais. 
�  Alguns sujeitos ajustam seus padrões em função da restrição necessária, outros não. 

 
 A incapacidade (força, ineficiência mecânica, etc.) para ajustar o padrão motor à uma necessidade 

específica pode resultar na mudança de padrão de movimento. 
 Modelo de Restrição de Newell (1986): ambiente, tarefa e indivíduo. 
 Efeito do Ambiente sobre a Tarefa e o Indivíduo...? 
 Roberton (1987): há muita ênfase na descrição das alterações das características dos sujeitos, sem 

considerar os inúmeros efeitos do ambiente. 
 

 Variabilidade x Consistência. 

 

  Diferenças Entre Crianças:  
�  A seqüência de progressão ao longo dos estágios (inicial, elementar e maduro) é a 

mesma para a maioria das crianças. 
�  Entretanto, o ritmo varia em função dos fatores genéticos e ambientais. 

  Diferenças Inter-Padrões: 
�  São observadas entre todas as crianças. 
�  Estágio inicial no arremesso, elementar no saltito e maduro na caminhada. 

 Diferenças Intra-Padrões: 



�  Combinação de elementos dentro de um padrão (inicial no tronco, elementar MMI e 

maduro MMS). 
� [1] Imitação imperfeita dos movimentos de outra pessoa. 
� [2] Sucesso inicial com a ação inadequada. 
� [3] fracasso em exibir esforço máximo. 
� [4] oportunidade de aprendizagem restrita ou não-apropriada. 
� [5] integração sensório-motora incompleta. 

 
 Crianças que exibem diferenças intrínsecas ao padrão devem ser avaliadas com a utilização de 

abordagem de análise segmentária. 
  O fracasso na aquisição das habilidades motoras fundamentais inibe o desenvolvimento do repertório 

motor que serão utilizados em jogos, esportes, danças e atividades do cotidiano. 
  Qual o papel do bacharelado em educação física dentro desta concepção? 

 
 Movimentos Estabilizadores:  

�  Habilidade de manter em equilíbrio a relação indivíduo/força de gravidade. 
�  Manutenção no controle postural em movimentos que valorizam o equilíbrio. 

  A estabilidade é o aspecto mais fundamental dos movimentos, pois sempre envolvem um 
elemento de estabilidade. 

  Dominar a estabilidade envolve capacidades perceptivas cinestésicas que auxiliam no equilíbrio. 
 

 Movimentos Axiais ou Não-locomotores: 
�  Movimentos de orientação do tronco ou dos membros, quando em posição estática. 
�  São os principais componentes da estabilidade. 
�  São combinados com outras ações para habilidades mais elaboradas. 
�  Virar, girar, curvar, alongar, balançar, etc. 

 
 As Posturas também são posições corporais que exigem equilíbrio estático e dinâmico. 

� Erguer-se, sentar, rolar, esquivar, etc. 
 

 Ozmun & Roberson (1992): 15 crianças entre 3-7 anos apresentaram na ação de empurrar como 
corpo: 

� Estágio Inicial: pés juntos e empurrar, na posição ereta ou na posição em que o corpo 
estivesse inclinado para frente. 

� Estágio Elementar: pés intercalados, com o pé da frente erguido da superfície e o corpo 
inclinado para frente. 

� Estágio Maduro: pés intercalados e apoiados na superfície, pernas flexionadas e corpo 
inclinado para frente. 

 



 
 

 Movimentos Locomotores: 
� Locomoção é o meio de se mover, efetiva e eficientemente, pelo ambiente. 
� Projeção do corpo no espaço externo, alternando sua posição relativamente a pontos fixos. 
� Caminhar, correr, pular, escorregar, saltar, etc. 

 



 A ação deve ser flexível para ser alterada de acordo com as necessidades do ambiente, sem prejudicar 
o objetivo da tarefa: 

� Usar qualquer ação para alcançar o objetivo. 
� Mudar de tipo de movimento quando a situação exigir. 
� Alterar qualquer ação conforme as condições do ambiente mudam. 

  As adaptações não devem comprometer a atenção voltada aos objetivos da tarefa, pois, em geral, as 
tarefas locomotoras são secundárias às manipulativas. 

 

 



 Movimentos Fundamentais Manipulativos: 
� Experiência do indivíduo com objetos. 
� Caracterizada pela aplicação de forças nos objetos e a recepção de força deles. 
� Combinam dois ou mais movimentos. 
� São realizados em conjunto com movimentos locomotores e estabilizadores. 
� Movimentos Propulsores: lançam objetos para longe (Arremessar, Chutar, Bater e Rolar uma 

bola). 
� Movimentos Amortecedores: receber, aparar ou desviar de um objeto em movimento (Apanhar 

e Aparar). 
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