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RESUMO 

 
 

O tema deste artigo é sobre a importância que a Educação Física Infantil tem para o desenvolvimento 
motor, observando a diferença entre crianças que praticam alguma atividade física além das aulas de 
Educação Física escolar, para aquelas que não praticam. Com o objetivo de mostrar que a Educação 
Física é essencial para o desenvolvimento motor acarretando uma série de benefícios para a criança. 
Realizou-se este artigo por meio de revisão de diferentes literaturas, como sites especializados, 
artigos científicos e livros, procurando enfatizar que o movimento através de brincadeiras, trás muitos 
benefícios para a fase infantil contribuindo com o desenvolvimento motor. O procedimento do 
desenvolvimento motor é basicamente a mudança na conduta motora, que vai de crianças a adultos, 
em um processo contínuo e demorado de aprendizagem para uma melhor eficiência no movimento 
em um mundo de constante modificação. A infância é uma fase ideal para o desenvolvimento motor e 
habilidades motoras, por isso é extremamente importante trabalhar tais habilidades já que nesta fase 
a criança dá abertura para adquirir todo tipo de estímulo, atividades, orientações. A falta do estímulo 
no desenvolvimento motor pode afetar o aluno no seu equilíbrio e coordenação nos anos futuros. 
Tendo como primeiro objetivo ajudar o aluno a conquistar habilidades de movimento, com o intuito de 
fazer as crianças ficarem mais hábeis, perceptivas e expressivas, com um grande agrupamento 
motor, alem de colaborar na aprendizagem cognitiva e proporcionar a abertura de se socializar com o 
próximo ajudando a melhorar o desenvolvimento afetivo. A Educação Física é de suma importância, 
pois proporciona vários movimentos através das diversas brincadeiras, ajudando no desenvolvimento 
motor, na independência da criança, na criatividade e raciocínio. Trazendo consigo enormes 
benefícios para a formação do aluno, desenvolvendo diversas capacidades, habilidades, além de 
colaborar com a aprendizagem cognitiva e afetiva. 
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1-Introdução 

 

Este artigo tem como tema a importância que a Educação Física Infantil (0 a 

6 anos) tem para o desenvolvimento motor, pois proporciona diversas brincadeiras, 

onde elas podem criar, inventar, descobrir, reelaborar conceitos e idéias novas sobre 

o movimento. Além disso, é um espaço onde através de experiências vivenciadas 

com o corpo, com materiais e até mesmo da interação social, as crianças vão 

descobrir seus próprios limites, os desafios, o corpo, e a se relacionar com o outro. 

Dessa forma as brincadeiras contribuirão no processo do desenvolvimento motor 

(BASEI, 2008), afinal, a infância é um momento onde a criança está em pleno 

desenvolvimento motor e é onde tudo que se aprende acarreta para a vida toda. A 
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ferramenta para tal aprendizagem é o movimento, o que nos ajuda a entender a 

complexidade do brincar na vida de uma criança. 

Nesta perspectiva, surge a questão, se a Educação Física ajuda no 

desenvolvimento motor. Existem diferenças entre crianças que não praticam 

atividade física além das aulas de Educação Física, para aquelas que praticam? 

Quando se fala em Educação Física, muitos pensam em brincadeiras 

irrelevantes, por isso a importância de se mostrar que existe muito mais que uma 

simples brincadeira, mas que através dessa brincadeira a criança faz vários 

movimentos que ajuda no desenvolvimento motor. 

Neste contexto, o objetivo primordial deste estudo é mostrar que a Educação 

Física é essencial para o desenvolvimento motor acarretando uma série de 

benefícios para a criança. 

 Para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se como recurso 

metodológico, a revisão literária, realizada a partir da análise de materiais já 

publicados em diferentes literaturas, como sites especializados, artigos científicos, 

livros, entre outros.  
 

2-Desenvolvimento 

 

2.1-Sucessão do desenvolvimento motor 

 

O desenvolvimento motor é considerado a mudança no comportamento, 

tanto do movimento quanto na postura do ser humano, estando interligadas às áreas 

cognitivas e afetivas do comportamento humano.  

O procedimento do desenvolvimento motor é basicamente a mudança na 

conduta motora, que vai de crianças a adultos, em um processo contínuo e 

demorado de aprendizagem para uma melhor eficiência no movimento em um 

mundo de constante modificação (GALLAHUE; OZMUN, 2002). 

Mudanças mais intensas ocorrem quando se é criança, nos primeiros anos 

de vida, pois são necessários em torno de vinte anos para que o organismo esteja 

desenvolvido. Também é a fase onde o corpo humano está preparado para receber 

estímulos, portanto, os anos iniciais da vida, são de extrema importância para o 

indivíduo. A experiência que a criança tiver durante o período de crescimento é que 
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vai determinar o adulto que se tornará (HOTTINGER, 1980 apud MANOEL, et al., 

1988).  

Pode-se dizer que o desenvolvimento motor é um procedimento que vai ao 

longo da vida humana, e segundo Rodrigues:  

Desenvolvimento é um processo de crescimento em todos os aspectos: 
físico, mental e sócio-afetivo. Cada momento de vida é uma continuação do 
momento anterior, embora modificado. Por essa razão é necessário criar 
boas condições de vida para o recém-nascido, pois o dia de hoje já é uma 
continuação dia de ontem. O adulto reflete em grande parte suas vivências 
de infância. (RODRIGUES, 2003, s.p.). 

Dentro deste processo organizado e contínuo, há alguns aspectos a serem 

comentados.  

Primeiro aspecto é que a velocidade de progressão varia de criança para 

criança e a sequência não (KAY, 1969 apud MANOEL, et al.,1988). O seguimento 

em que a atividade é designada depende mais do fator maturacional, enquanto que 

a velocidade depende mais da experiência vivenciada e da individualidade que cada 

um tem. Por exemplo, um bebê jamais correrá antes de andar, por mais que treine o 

bebê, entretanto, as  crianças apresentam desenvolvimentos diferentes em termos 

de velocidade de aprendizagem. Em segundo lugar é chamado de “habilidades 

básicas” aspectos esses que existe uma correlação entre o que está sendo 

desenvolvido e as prováveis mudanças futuras. Em terceiro lugar, toda mudança na 

ordem do desenvolvimento reflete em uma maior capacidade de controlar 

movimentos (KEOGH, 1977 apud MANOEL, et al.,1988  ).  

No que diz respeito ao controle do movimento, dá se ênfase à evolução do 

sistema nervoso do ser humano. Os primeiros movimentos de um bebê, ainda no 

ventre da mãe, são os movimentos involuntários, ou seja, o que chamamos de 

reflexos, que são controlados pelas áreas celebrais subcorticais. Desta maneira, 

ainda nos primeiros meses de vida, ocorrerá os movimentos que chamamos de 

voluntários como controle postural da cabeça, movimento de pegar, e ao ficar de pé 

(andar, correr, saltar, entre outros). A ordem do desenvolvimento motor tem como 

características a direção céfalo-caudal, onde os movimentos são dominados 

primeiro ao centro do corpo depois para as extremidades (GESELL, 1946 apud 

MANOEL, et al.,1988). 

Pode-se dizer que a sistematização do desenvolvimento começa na 

concepção, e os domínios motor, afetivo-social e cognitivo vão se especificando 
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gradativamente. O início do comportamento motor é uma associação de todos os 

domínios motor, onde o movimento é apenas o índice para estimar outros domínios 

(GESELL, ILG e AMES 1979 apud MANOEL, et al.,1988). 

Segundo Harrow (1983, apud MANOEL, et al.,1988) o domínio motor 

apresenta os seguintes níveis: movimentos reflexos (resposta automática e 

involuntária); habilidades básicas (atividades voluntárias que permitem a locomoção 

e manipulação em diferentes situações); habilidades perspectivas (atividades 

motoras que envolvem a percepção do executante); capacidades físicas 

(caracterizadas funcionalmente essenciais na execução de uma habilidade motora); 

habilidades específicas (atividades motoras voluntárias mais complexas e com 

objetivo específico); comunicação não-verbal (atividades motoras mais complexas, 

organizadas).   

 

2.2-A importância da Educação Física Infantil para o desenvolvimento motor 

 

A Educação Física tem um papel fundamental, pois proporciona diversas 

brincadeiras, onde as crianças possam criar, inventar, descobrir, reelaborar 

conceitos e idéias novas sobre o movimento. Além disso, é um espaço onde através 

de experiências vivenciadas com o corpo, com materiais e até mesmo de interação 

social, elas vão descobrir seus próprios limites, desafios, corpo, e a se relacionar 

com o outro. Dessa forma as brincadeiras contribuirão no processo do 

desenvolvimento motor (BASEI, 2008). 

Nas aulas de Educação Física são dadas muitas brincadeiras, 

principalmente para o ensino infantil e através dessas brincadeiras o movimento é 

constante, ajudando no desenvolvimento motor, tendo assim uma grande 

importância a brincadeira para as crianças. 

Segundo Magalhães, Kobal e Godoy (2007, p. 47): 

    

Na Educação Infantil, a Educação Física desempenha um papel de relevada 
importância, pois a criança desta fase está em pleno desenvolvimento das 
funções motoras, cognitivas, emocionais e sociais, passando da fase do 
individualismo para a das vivências em grupo. A aula de Educação Física é 
o espaço propicio para um aprendizado através das brincadeiras, 
desenvolvendo-se os aspectos cognitivo, afetivo-social, motor e emocional 
conjuntamente. 
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A infância é uma fase ideal para o desenvolvimento motor e habilidades 

motoras, por isso é extremamente importante trabalhar tais habilidades já que nesta 

fase a criança dá abertura para adquirir todo tipo de estímulo, atividades, 

orientações. A falta do estímulo no desenvolvimento motor pode afetar o aluno no 

seu equilíbrio e coordenação nos anos futuros. 

Segundo Curtiss, 

 
O movimento é tão importante para a vida das crianças quanto o amor, o 
cuidado, o descanso e a nutrição também os são. Através do movimento, a 
criança canaliza seus sentimentos, sua expressão, criatividade e suas 
descobertas aprendendo muito mais sobre si mesma, o outro e o meio 
ambiente. (CURTISS, 1988, p.13). 

 

Na Educação Infantil a criança começa a ter experimentos novos e 

diversificados para dessa maneira adquirir e aprimorar o desenvolvimento motor. 

Desse modo, conforme forem crescendo não vão encontrar dificuldades com relação 

á coordenação motora e suas habilidades. Percebe-se hoje a falta de coordenação 

motora em atividades simples dos jovens devido à falta de estímulo quando eram 

crianças, por não terem a oportunidade de fazer atividade física durante a infância.  

Entretanto, Rodríguez afirma que: 

 
Através de atividade motora podem-se controlar, consideravelmente, as 
alterações emocionais do sistema nervoso, pois dependendo dos conteúdos 
que forem oferecidos há contribuição no desenvolvimento habilidades 
motoras, auxiliam na percepção e o controle corporal, na percepção 
espacial e temporal, e no controle respiratório. Na primeira infância a 
criança está em condições de eliminar qualquer uma das alterações 
emocionais. Se forem percebidas a tempo, e se for oferecido às crianças 
uma adequada atenção é uma tarefa básica. Assim torna-se mais fácil de 
perceber e de reverter as situações em relação à falta de alguma habilidade 

ou dificuldade. (RODRÍGUEZ, 2008, s.p.). 

 

Como podemos perceber, ter a experiência do movimento com o corpo é um 

passo muito significativo para a independência da criança, para a colaboração da 

criatividade e do raciocínio, facilitando o desenvolvimento psicomotor, cognitivo e 

afetivo. 

 

2.3- Benefícios que o brincar proporciona para crianças 

 

A Educação Física no âmbito escolar tem como papel ajudar no 

desenvolvimento da criança e trazer benefícios, através dos vários esportes e 
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brincadeiras, que proporcionam os movimentos para que a criança não tenha uma 

insuficiência no desenvolvimento motor.  

Proporcionando assim muitos movimentos para o corpo visando o 

desenvolvimento global do ser humano, a Educação Física junto com outras 

disciplinas atinge um conjunto de objetivos fundamentais na formação do aluno 

desenvolvendo diversas capacidades que são essenciais para uma vida saudável e 

ativa (MEDEIROS, 2012 apud DINNEBIER, 2014). Tendo como primeiro objetivo 

ajudar o aluno a conquistar habilidades de movimento, com o intuito de fazer as 

crianças ficarem mais hábeis, perceptivas e expressivas, com um grande 

agrupamento motor, além de colaborar na aprendizagem cognitiva e proporcionar a 

abertura de se socializar com o próximo ajudando a melhorar o desenvolvimento 

afetivo (GALLAHUE; DONNELLY, 2008 apud DINNEBIER, 2014). 

Os propósitos da Educação Física na Educação Infantil incluem desde o 

desenvolvimento físico e mental até o desenvolvimento de atos favoráveis à 

atividade física, ajudando a melhorar o reconhecimento do corpo como um todo. 

Melhora também o desempenho de diferentes capacidades físicas como força, 

velocidade, flexibilidade e agilidade. (BORGES, 1987). 

A atividade física é fator fundamental no combate ao sedentarismo e à 

obesidade infantil, tornando-as mais ativas e diminuindo o risco de doenças. 

A esse respeito, Sanders: 

 
Ressalta a importância dessa movimentação, trazendo informações 
preocupantes sobre o presente e o futuro de crianças sedentárias, dados 
alarmantes sobre, por exemplo, problemas de saúde na vida adulta; ou, já 
na infância, a obesidade, os problemas cardíacos, a ansiedade ou a 
depressão, mostrando ser fundamental influenciar desde cedo o movimento 
para que os pequenos tomem gosto pela prática, tornando-se fisicamente 

ativos e saudáveis. (SANDERS, 2005, s.p.). 
 

É notável que a falta de desenvolvimento motor pode prejudicar a criança ao 

longo da vida de diversas formas. Contudo, existem maneiras de proporcionar para 

a criança um bom desenvolvimento motor através da Educação Física. 

Segundo Faria e Mazzonetto (2015, s.p.) 

 A educação física colabora no aspecto cognitivo do ser na formação de sua 
personalidade, autonomia, independência, despertar de sua criatividade, 
esse processo de aprendizado desenvolvido com criatividade tem o 
resultado de mudanças qualitativas no modo de pensar e raciocinar do ser 
humano. 
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Percebe-se que a Educação Física é extremamente importante para o 

desenvolvimento motor do ser humano, acarretando uma série de benefícios na vida 

de qualquer criança. O movimento aliado a brincadeira trás uma série de benefícios 

em todo o âmbito do ser humano, tanto no físico, quanto no psíquico e no afetivo. 

3-Conclusão 

Diante do exposto, conclui-se que o desenvolvimento motor leva à mudança 

do comportamento humano, tanto no movimento, quanto na postura, estando 

interligadas às áreas cognitiva e afetiva. As mudanças do desenvolvimento motor 

são mais intensas em crianças, pois é a fase onde o corpo está mais preparado para 

receber estímulos, sendo assim de extrema importância a vivência desta prática nos 

anos inicias da vida. A experiência vivenciada com movimentos que a criança tiver é 

o que definirá o adulto que ela será. 

A Educação Física é de suma importância, pois proporciona vários 

movimentos através das diversas brincadeiras, ajudando no desenvolvimento motor, 

na independência, criatividade e raciocínio da criança, trazendo consigo enormes 

benefícios para a formação do aluno, desenvolvendo diversas capacidades, 

habilidades, além de colaborar com a aprendizagem geral. 
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