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PARTE 7 

 
 FASE MOTORA ESPECIALIZADA 

 
 Habilidades Motoras Especializadas: 
� Padrões motores fundamentais maduros que foram refinados e combinados para formar 

habilidades esportivas e outras habilidades motoras específicas e complexas. 
� Movimentos fundamentais que foram adaptados às necessidades específicas de uma atividade 

esportiva, recreativa ou cotidiana. 
 Habilidades Motoras Especializadas são específicas à demanda da tarefa e as Fundamentais não.   

 
 Aos 6 anos a criança já tem potencial para alcançar o padrão maduro na maioria das habilidades 

fundamentais e iniciar a fase motora especializada. 
  Em função de aspectos neurais, antropométricos, fisiológicos e desenvolvimento de capacidades 

perceptivo-motoras. 
  Por que alguns adolescentes e adultos não apresentam padrões maduros ou a facilidade no 

desempenho de habilidades motoras especializadas? 
 

 Hipótese da Barreira de Competência (Seefeldt, 1980): 
� Quando os padrões motores estão em níveis inferiores ao maduro a habilidade especializada será 

prejudicada. 
  Habilidades Motoras Fundamentais compõem as habilidades especializadas. 

 
 No padrão maduro, a habilidade muda pouco em sua forma. 
 As melhoras do padrão são mais evidentes em função de avanços nas capacidades físicas. 
 Relação entre Habilidades Motoras e Capacidades Físicas: 

� CDC (2000): 19% dos estudantes de Ensino Médio são fisicamente ativos por 20 minutos 
ou mais, 5 dias por semana, nas aulas de Ed.Física. 

 
 Otimização no processo ensino aprendizagem não depende apenas das características dos sujeitos, 

mas de condições limitantes e facilitadoras. 
 
 

  Estágio de Transição (7 e 8 anos): 
� Ocorre a primeira tentativa de refinar e combinar padrões teoricamente maduros. 
� A criança teria interesse pelo esporte e compara seu desempenho com outros. 

 Estágio de Aplicação (11 a 13 anos): 
� Escolhas mais seletivas nas atividades esportivas em função do conhecimento de seu 

desenvolvimento físico e cognitivo, e das limitações motoras. 



  Estágio de Utilização Permanente (14+): 
� Escolha de atividades regulares competitivas, recreativas ou da vida diária. 
� Maiores refinamentos das habilidades. 
� Atividades permanentes escolhidas com base nos interesses pessoais, habilidades, ambições, 

disponibilidade e experiências anteriores. 
 

 As oportunidades em participar das atividades motoras são reduzidas, por causa das 
responsabilidades crescentes e menor tempo livre. 

 Crianças são freqüentemente encorajadas a refinarem suas habilidades motoras, num esporte 
particular, em idade precoce. 

 Esta participação é benéfica ou prejudicial? 
 

 A participação precoce em esportes não é prejudicial [em aspectos motores], mas a especialização 
prematura pode ter alto custo (Gallahue & Ozmun, 2001). 

  O desenvolvimento de grande variedade de padrões motores fundamentais maduros pode ser 
sacrificado, limitando assim o potencial para participação em grande variedade de atividades. 

  Fatores competitivos? 
  Esporte/Rendimento x Saúde? 
  Aspectos Sociais? 

 
 


