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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo estudar o Desenvolvimento Motor de crianças de zero 

a um ano de idade, com a finalidade de apresentar as aquisições motoras adquiridas pelas 

crianças conforme etapa de desenvolvimento infantil. Mês a mês a criança desenvolve 

habilidades diferentes em um processo evolutivo que a tornará bem estruturada para as futuras 

etapas e processos de evolução motora. Neste contexto, este estudo de natureza básica, 

procurou abordar o desenvolvimento motor no primeiro ano de vida de uma criança. A partir 

do nascimento, o recém-nascido é exposto a uma série de estímulos nunca vivenciados, como 

ter contato com as roupas na pele, o frio e o calor, fome, cólicas, choros, dificuldades e 

necessidade de manter uma postura condizente com o espaço novo. Isto faz com que o 

indivíduo passe a aprender atividades diferenciadas que o façam crescer e se adaptar a este 

ambiente promovendo a maturação do sistema nervoso central e possibilitando um bom 

relacionamento com o meio. Assim, pode-se afirmar que no primeiro ano de vida tudo o que o 

bebê estará adquirindo será base para seu bom desenvolvimento contribuindo então para a 

relação da criança com o mundo. Por isso torna-se interessante o conhecimento das etapas e 

do processo de evolução motora pelos pais e familiares, de modo a contribuir para o 

entendimento e estimulação adequada durante o primeiro ano de vida dos bebês.  

PALAVRAS-CHAVES 

Crescimento e Desenvolvimento. Crianças. Desenvolvimento Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to study the motor development of children from zero to one 

year old, in order to present the motor acquisitions acquired by the children according to stage 

of child development. Month by month the child develops different skills in an evolutionary 

process that will make it well-structured for future stages and processes of motor evolution. In 

this context, this basic study sought to address motor development in the first year of life of a 

child. From birth, the newborn is exposed to a series of stimuli never experienced, such as 

contact with clothing on the skin, cold and heat, hunger, cramps, crying, difficulties and the 

need to maintain a posture that is consistent with the space. This makes the individual to learn 

different activities that make him grow and adapt to this environment by promoting the 

maturation of the central nervous system and enabling a good relationship with the 

environment. Thus, it can be affirmed that in the first year of life everything that the baby will 

be acquiring will be the basis for its good development, contributing then to the relation of the 

child with the world. Therefore, it is interesting to know the stages and the process of motor 

evolution by parents and family, in order to contribute to the understanding and adequate 

stimulation during the first year of life of the babies. 

Key-words: Growth and Development. Children. Child Development. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O desenvolvimento motor normal é acompanhado de processos de crescimento, 

maturação e aquisição da competência e reorganização psicológica. Esses processos permitem 

à criança adquirir novas habilidades no domínio motor.  

 

 

“O desenvolvimento motor pode promover impacto no desenvolvimento social, 

emocional e cognitivo. Portanto, não devemos ficar surpresos ou confusos quando 

crianças desenvolverem habilidade motora em razões diferentes com modelos e 

movimento. (ALEXANDRE e BOEHEME 1993, p.10).” 

 

 

 Formiga e colaboradores (2004), destacam o papel exercido pela figura materna no 

ambiente familiar e no desenvolvimento da criança, atuando como facilitadora e promotora do 

desenvolvimento infantil. É necessário que saibam que as etapas de evolução motora não são 

estáticas e a sequência das aquisições motoras são interligadas podendo melhorar e adequar a 

qualidade da movimentação que a criança já possui podendo assim garantir e favorecer um 

crescimento positivo.  

O desenvolvimento humano é um processo que ocorre durante toda vida e resulta de 

uma inter-relação de fatores que influenciarão no seu processo de desenvolvimento. São assim 

mudanças que ocorrem e que o indivíduo adquire desde o seu nascimento até a sua morte. 

(SHORT, 1988).  

Segundo Schwartzman (2007) o desenvolvimento físico normal é caracterizado pela 

maturação gradual do controle postural pelo desaparecimento dos reflexos primitivos, em 

torno de 4 a 6 meses de idade.  

Haywood (1986) refere-se a desenvolvimento motor como processo gradativo de 

refinamento e integração das habilidades e dos princípios biomecânicos do movimento, de 

modo que o resultado seja um comportamento motor consistente e eficaz.  

Oliveira (2008), citando Willians e colaboradores, afirma que algumas diferenças em 

relação ao desenvolvimento são devidas a características hereditárias, enquanto outras 

resultam de diferenças na maturação do sistema nervoso e fisiológico. Segundo Prado (2001) 
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as etapas do desenvolvimento não são estáticas e a frequência das aquisições motoras são 

encadeadas, sendo cada uma preparatória para as demais.  

De acordo com Schwartzman (2007) o desenvolvimento refere-se ao conjunto de 

alterações mais ou menos contínuas na vida de um organismo.  

Segundo Shepherd (2002) o crescimento e o desenvolvimento não dependem apenas 

dos processos de maturação determinados pelo código genético. São oriundos também, da 

experiência da criança e das suas oportunidades de interação com o meio ambiente, ficando 

evidente que uma das características do desenvolvimento motor normal é a sua grande 

variabilidade e resultado de atividades e estímulos que a criança adquire com o passar do 

tempo. 

 Conforme descreve Béziers & Hunsinger (1994) através dos movimentos a criança 

percebe as diferentes sensações: motoras, orgânicas, sensoriais e afetivas. Desse modo, 

quando tiver percebido o movimento como um todo e quando for capaz de reproduzi-lo 

voluntariamente, a criança reviverá as sensações que experimentou e que percebeu 

anteriormente.  

Joavigevest (1972, apud BURNS & MaC DONALD, 1999) consideram o 

desenvolvimento como uma interação entre forças biológicas, sociais e culturais, pelos quais 

os indivíduos estão continuamente aumentando suas habilidades para funcionar efetivamente 

na sociedade, assim sendo capazes de interagir com o meio em que estarão sendo inseridos. 

 A teoria psicossocial de Erickson (1976) refere-se a experiências corporais que 

fornecem a base para um estado psicológico de “confiança versus falta de confiança”. O bebê 

aprende a confiar na “mãe”, em si mesmo e no ambiente, assim tendo uma relação que dará 

ritmo as brincadeiras e demais movimentos, porém a confiança entre ambos será o ponto 

chave para o melhor desenvolvimento dos movimentos. 

 Já segundo Piaget (1975), anterior a Erickson e a Gessell, o desenvolvimento 

cognitivo ocorre pelo processo em que o indivíduo se ajusta às condições ambientais. Ou seja, 

a criança estará em constante adaptação com o meio inserido, adquirindo informações que 

beneficiarão seu desenvolvimento. 

 Assim, a partir da análise de teorias do crescimento e desenvolvimento podemos dizer 

que o movimento se baseia na percepção sensório-motora. As vivências externas têm relação 

com a estimulação ambiental possibilitando o desenvolvimento e gerando possível 

crescimento da criança. 
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Piaget (1975) fala da inteligência sensório-motora condicionada pelo componente 

hereditário da criança e da inter-relação da carga genética com o ambiente da criança, pela 

utilização progressiva da experiência adquirida. Piaget sempre destaca que o desenvolvimento 

mental do lactente e da criança pequena, durante os primeiros 18 meses, depende da 

capacidade de mover-se normalmente. O desenvolvimento motor normal tem repercussões 

sobre o ambiente e o estímulo, sendo dividido em períodos. Todos os indivíduos passam por 

estas fases ou períodos, porém, o início e o término de cada uma delas dependem das 

características biológicas e de fatores educacionais e sociais. 

Sabendo, de toda a importância do movimento no desenvolvimento e no crescimento 

da criança recém-nascida é que aqui viemos trazer o processo de entendimento sobre o 

desenvolvimento motor de crianças recém-nascidas, até a conquista do seu primeiro ano de 

vida, entender melhor seu processo e suas fases. 
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DESENVOLVIMENTO MOTOR 

Quando uma mãe recebe a notícia de que um novo ser está sendo gerado em seu 

ventre, muitos pensamentos começam a gerar sensações diversas. O que estas mães não 

sabem é que estes momentos já estão sendo transmitidos para o ser em desenvolvimento. 

Muito do que a mãe pensa e como age já está sendo transmitido e influenciando no processo. 

À partir de então, este ser, passa por várias etapas de evolução até chegar a sua fase de 

nascimento, e a todo instante acaba sendo influenciado por ações externas. 

 No momento do nascimento, o pensamento volta-se para a aquisição sequencial dos 

marcos motores e a preocupação com o desenvolvimento adequado, que proporcionará uma 

construção positiva na etapa de seu desenvolvimento. Mas este processo não dar-se-á por 

encerrado naquele momento, muitos fatores a partir de seu nascimento passam a se tornar 

importantes, dentre eles citamos o estímulo. Segundo Klein (1974) desde o nascimento do 

bebê a personalidade vai se construindo e as experiências internas decorrentes do interjogo 

entre a realidade subjetiva e a realidade objetiva vão configurando o mundo interno.  

 Uma criança recém-nascida, já está recebendo seus primeiros estímulos ambientais 

após a retirada do ventre de sua mãe, a partir do seu primeiro choro, bocejar, soluçar, esticar, 

do primeiro contato com seio para aleitamento materno. Através disso passa a ser estimulada 

cada vez mais através de ações que seus pais e envolvidos desenvolverão no dia-a-dia 

(FLEHMIG, 2002). 

 Assim, tornando o meio onde está inserido, o principal responsável pelo seu 

desenvolvimento. E a partir do nascimento da criança é que tudo acaba por desenvolver-se e a 

criança passará a descobrir o que está a envolvendo. 

Neste período, a criança conquista, através da percepção e dos movimentos, todo o 

universo que a cerca. No recém-nascido a vida mental reduz-se ao exercício dos aparelhos 

reflexos, de caráter hereditário, como a sucção. Esses reflexos, apesar de inatos, melhoram 

com as atividades que vão sendo realizadas, dando a maior importância para o surgimento dos 

estímulos e envolvimento do ser em desenvolvimento com o meio. Após com três meses o 

bebê consegue estender os braços para apanhar objetos. Por volta dos cinco meses, a criança 

consegue coordenar os movimentos das mãos e olhos, senta-se ao colo e pega objetos. Com 

sete meses já consegue ficar sentado sozinho. Aos nove meses já fica em pé segurando em 

mobílias e móveis que o rodeia. Este processo mês a mês vai sendo de descobertas e de novas 

realizações para o bebê e para o estimulador que convive com a criança. Assim, chegando aos 
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dez meses o bebê já engatinha e a partir daí começa a fase do processo do  caminhar, sempre 

amparado e com auxílio, até por fim chegar aos quinze meses e estar caminhado sozinho. 

Lembrando que as etapas citadas ocorrerão de acordo com as atividades e estímulos 

realizados, sendo que cada criança tem o seu tempo e que nem todas realizarão no tempo 

especificamente citado (LOPES et. al., 2010). 

Segundo este mesmo autor, ao final do período, a criança é capaz de descobrir do que 

ela é capaz, utilizando a inteligência prática, ou sensório-motora que envolve a percepção e 

vários movimentos.  

Assim, o desenvolvimento das crianças está alicerçado sobre o plano das interações. 

Desde o seu nascimento, os adultos procuram incorporá-las à suas relações e culturas. 

Segundo Vigotski (1984, apud BOCK et al., 1993) o gesto da criança é criado justamente na 

interação, pois todos os movimentos e expressões verbais no início da vida afetam o adulto, 

que os interpreta e devolve à criança, com ação e ou com a fala. 

Segundo Brodley (1990, apud SHEPHERD, 2002) o indivíduo é capaz de iniciar um 

movimento complicado antes da época prevista desde que preenchidas determinadas 

condições que abrangem desde a maneira de criar o bebê a seu manuseio. 

 

PRIMEIRO ANO DE VIDA 

 

Ao nascer, o bebê se apresenta numa flexão fisiológica em posição supina (decúbito 

dorsal) e prona (decúbito ventral), que é o resultado da maturação do Sistema Nervoso Central 

durante a vida fetal (FLEHMIG, 2002). 

Na posição prona, a postura é bem fletida. A pelve está em retroversão, e os joelhos 

estão dobrados e geralmente próximos ao abdômen. Assim o bebê consegue liberar as vias 

aéreas levantando a cabeça, virando a mesma para a direita e esquerda, promovendo uma forte 

estimulação (RATTLIFFE, 2005). 

Em supino demonstra a flexão fisiológica, principalmente nas extremidades. O bebê 

ainda não tem uma flexão ativa e graduada do pescoço e não é capaz de manter a cabeça. A 

cabeça virada para o lado facilita o contato da mão à boca. Assim, ocorrendo a presença de 

reflexos. Quando levantado para a posição sentada o bebê tenta iniciar o movimento de flexão 

da cabeça, mas perde o controle e a cabeça cai para trás, devido ainda à ausência do controle 

do tronco (FLEHMIG, 2002). 
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 No primeiro mês, ocorrem os reflexos neonatais que são considerados como uma 

forma imatura de comportamento motor, a qual irá se aperfeiçoar à medida em que a criança 

se locomove e interage com o meio ambiente. Todo desenvolvimento motor realiza-se sempre 

sob uma ideal adaptação aos estímulos externos. O organismo e meio ambiente são 

dependentes um do outro. Para Schilling (1970) a capacidade motora ou o estado motor 

evolutivo é sempre ambiente dependente. 

Os reflexos são reações automáticas desencadeadas por estímulos, que tendem a 

favorecer a adequação do indivíduo ao ambiente. As respostas reflexas dependem das 

necessidades fisiológicas, do momento em que são solicitadas, do estado emocional da 

criança e do contexto ambiental (BARROS, 1997). 

Nesta fase a criança mantêm a cabeça sempre colocada ao lado e o corpo segue em 

rotação em bloco; os braços formam ângulo com o corpo, as mãos estão semifechadas. O 

tórax encontra-se na linha média e muda de posição de acordo com a movimentação da 

cabeça com auxílio do reflexo tônico-nucal assimétrico (FLEHMIG, 2002). 

Em decúbito ventral predomina também a postura flexora; levanta a cabeça 

momentaneamente, os braços ficam para baixo do tronco ou ao lado, e cintura escapular 

encontra-se retraída, joelhos fletidos e nádegas ligeiramente levantadas. Quando levantada da 

posição dorsal para sentada, segurada pelas mãos a cabeça pende para trás, a cabeça oscila 

para os lados, e o cotovelo mantém em flexão. Ainda não possui o controle da cabeça 

(FLEHMIG, 2002). 

 Depois ela coordena reflexos e reações, surgindo além dos reflexos instintivos, como 

por exemplo, a sucção, as primeiras tendências imitativas. Esse período tem duração do zero 

aos dois meses. Os reflexos motores e sensoriais inatos (sucção, preensão, acompanhamento 

visual) são utilizados para interagir e se acomodar com o mundo exterior (LOPES et. al., 

2010) 

Com dois meses de idade a criança ainda apresenta predomínio da flexão corporal, 

mas realiza extensão melhor. As mãos encontram-se mais abertas, os braços com mais 

extensão, mas não chegando a linha média.  Não apresenta controle da cabeça, apesar de 

acompanhar bem o movimento. Quando na posição ereta, sentada, a cabeça tende a cair um 

pouco, oscilando. A criança começa a estender o segmento torácico, levanta a cabeça de 0 a 

45º (FLEHMIG, 2002). 

Quando estimulado a pegar um objeto nas mãos, ambas se encontram 

predominantemente fechadas; mas abre-se quando tocada e frequentemente encontra-se na 
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boca o polegar ou a mão inteira. Consegue visualizar o objeto até a linha média e a ultrapassa 

a curto período, porém, quando pega um objeto com as mãos, não o solta, devido ao reflexo 

de preensão palmar (FLEHMIG, 2002). 

No terceiro mês, o bebê já consegue manter a cabeça na linha média, mas a mesma 

tende a ficar do lado de preferência. Quando a criança move a cabeça para o lado, o tronco 

mostra-se virando para o lado do rosto. As mãos já podem ser trazidas na linha média, os 

dedos se encontram mais abertos, pegam objetos, mas não os largam voluntariamente, é 

largado apenas quando as mãos se abrem. As pernas apresentam mais extensão durante os 

movimentos. Ainda nesta fase encontra-se a permanência dos reflexos (FLEHMIG, 2002). 

Etapa por etapa o bebê estará se desenvolvendo e crescendo perante estímulos do 

meio. Assim, fase a fase, vamos percebendo a real mudança e evolução do ser em processo. 

No quarto mês a criança apresenta competência para manter-se na posição dorsal 

(supino). É capaz de virar para os lados, manter a cabeça na linha média com o pescoço 

alongado; quando levantada para sentar para frente, utiliza ativamente o abdômen com bom 

controle de cabeça. Os braços estão na linha média, mãos nos joelhos, bate palmas, segura 

objetos quando colocados na mão e solta-os ao acaso. Iniciam-se os movimentos de 

rastejamento. As mãos estão mais abertas e arranham a superfície mais externa dos cotovelos. 

Quando colocada sentada, o tronco não possui estabilidade ou equilíbrio e tende para frente. 

As mãos iniciam o abrir quando se aproximam de um suporte (DE LAMARE, 2009). 

A criança coordena as atividades do próprio corpo e dos cinco sentidos, como sugar o 

dedo, brincar com a língua, etc. A realidade permanece subjetiva; não procura estímulos fora 

do ambiente; mostra curiosidade e imitação. Nessa etapa acontece a assimilação. O bebê tende 

a repetir, quando algum comportamento tem resultado interessante. Inicia-se a organização da 

visualização, na qual a criança segue com os olhos os objetos que passam por ela. A conquista 

definitiva dos mecanismos de preensão marca o início das condutas complexas que 

caracterizam as formas de ação intencional.  

Dando sequência ao processo de desenvolvimento, o bebê procura por novos estímulos 

no ambiente; começa a prever as consequências do próprio comportamento, agindo 

propositadamente a fim de modificar o mesmo; início do comportamento intencional. Os 

movimentos centram-se num resultado produzido no meio exterior e a ação tem como 

objetivo manter esse resultado. A originalidade das reações circulares do presente estágio é 

que constituem as manifestações intelectuais mais avançadas de que a criança é capaz, depois 
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passarão a ter uma posição cada vez mais derivada. A duração desse estágio é do quarto ao 

sexto mês (LOPES et. al., 2010). 

No quinto mês ocorre explosão das atividades. Tenta arrastar-se; rola; brinca com os 

chocalhos; puxa o pé à boca e chupa o dedo do pé, consegue apanhar objetos e trocá-los de 

mão (DE LAMARE, 2009). 

Ainda segundo De Lamare (2009), a criança com seis meses na posição dorsal ou 

supina é capaz de virar sua cabeça livremente para um lado e outro e o tronco. No decúbito 

ventral, a cabeça eleva-se para posição de ± 90º, tronco estendido o quadril apoia na base. 

Suporta bem o peso de um lado com fixação da escápula em abdução contra a caixa torácica, 

os movimentos do tronco são em rotação e não mais em bloco. As mãos não despertam tanto 

interesse, assim, agora são instrumentos para suas necessidades como de locomoção. A 

curiosidade agora é despertada para os pés.  Nessa idade a criança se interessa por objetos 

grandes, pois todo objeto agarrado é transferido para outra mão.  

No próximo estágio que tem duração do sétimo ao décimo segundo mês. A criança 

mostra os sinais preliminares da constância de objeto; possui uma vaga ideia de que os 

objetos têm uma existência independentemente dele próprio; e imita comportamentos novos 

(LOPES et. al., 2010). 

O bebê procura novas experiências e produz novos conhecimentos. A descoberta de 

novos meios por experimentação ativa é utilizada pela criança para a solução de novos 

problemas. Ela começa a experimentar ao invés de repetir as experiências; diferencia o eu e o 

objeto, e esse de um ato ou ação. Há a formação de estruturas através de deslocamento de 

objetos, de posições e de relações causais ligados à ação (LOPES et. al., 2010) 

De acordo com Lopes e colaboradores (2010), estas próximas fases, são onde a criança 

mostrará de toda a sua evolução e aprendizado, onde vai começar a demonstrar o que está no 

seu meio real.  

Dentre o sétimo e décimo segundo mês a criança começará a chutar e se erguer nas 

mãos das pessoas ou em objetos e móveis.  Apresenta boa reação de equilíbrio e reações de 

apoio. Nesta fase praticamente não fica em uma postura somente. Movimenta-se alternando 

de deitada, para sentada, sentada para “gatas”. Passa de um móvel para outro com flexão 

lateral de tronco. Agacha-se, caminha na posição de “urso”, quando fica de pé apresenta 

ligeira flexão dos joelhos, pois ainda não apresenta domínio desta postura. A criança se 

movimenta constantemente, senta sozinha com total equilíbrio, vira para os lados, para frente 

e para trás, se apoia em objetos para assumir a postura de pé, embora às vezes, consegue 
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realizá-la sem apoio. Até a chegada de conseguir livremente ficar em pé e dar seus primeiros 

passos (FLEHMIG, 2002). 

Além de ressaltar todo o processo de desenvolvimento do bebê segundo suas fases, 

destaca-se que o primeiro ano de vida da criança é caracterizado um longo processo de 

mudanças, que acabarão por se desenvolver através do ritmo de influências ambientais e que 

estas resultarão um processo positivo, pois segundo estudos realizados em posições de bebês 

de seis a doze meses, demonstram que o desenvolvimento postural, caracterizado a partir dos 

estímulos recebidos influenciarão no processo de ensino aprendizagem, e desenvolvimento 

motor futuro (RODRIGEUZ e PULZI, 2015). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Durante o estudo procurou-se relatar o desenvolvimento motor e as principais 

aquisições motoras no primeiro ano de vida da criança. Desde o nascimento até o primeiro 

ano de vida, a criança passa por um processo de formação e descoberta de conhecimentos. 

Pode-se reforçar assim, que o desenvolvimento motor normal é acompanhado de processos de 

crescimento, maturação e aquisição da competência e reorganização psicológica. Esses 

processos permitem à criança adquirir novas habilidades no domínio motor.  

Também o desenvolvimento promove impactos na vida social, emocional e cognitivo. 

Para isso então devemos ficar surpresos quanto ao seu desenvolvimento, pois cada um tem 

seu tempo e desenvolve diferentes habilidades conforme seu tempo. 

Também ressaltar que este processo é sobretudo importante para a vida e futuros 

desenvolvimento da criança que será inserida em um meio que exigerá aquisições motoras 

para exploração do meio ambiente, o que engloba brinquedos, sons e mudanças de posturas, 

relação com os familiares, e cultura de cada comunidade. 

 Como Lopes diz, os estímulos começam desde cedo, nesta fase a criança tem uma 

maior facilidade para adquirir movimentos e facilidades para o aprendizado, devido a maior 

plasticidade cerebral, assim facilitando todo o processo de desenvolvimento motor. 
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