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INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem como objetivo dar cumprimento ao preceito legal da alínea b, 

do artigo 5º, do Decreto-Lei n.º 239/2007, de 19 de Junho, para a prestação de Provas 

de Agregação na especialidade de Desenvolvimento Motor. 

A unidade curricular de Desenvolvimento Motor a que se refere este relatório é da 

responsabilidade do candidato desde a sua criação inicial (2005-06), e integra o 1º ano 

do plano de estudos do curso de Licenciatura em Desporto e Lazer da Escola Superior 

de Desporto e Lazer do Instituto Politécnico de Viana do Castelo com uma carga 

horária de 2 horas semanais ao longo do primeiro semestre letivo, perfazendo um 

total de 32 horas e 6 ECTS.  

A conceção de unidade curricular que o presente relatório contempla é fruto do 

compromisso entre a lógica da construção do currículo entendido como necessário 

para alcançar as competências finais do curso, o vasto campo de conhecimento do 

desenvolvimento motor e suas extensões associadas, e a experiência vivenciada da 

lecionação da unidade curricular. 

 

Estrutura do relatório 

O relatório está organizado da seguinte forma: 

1. O Desenvolvimento Motor - abordagem à unidade curricular no seio da lógica da 

formação em Ciências do Desporto em geral, e na estrutura curricular do Curso de 

Licenciatura em Desporto e Lazer em particular 

2. Programa Curricular - apresentação detalhada do programa de acordo com a 

estrutura utilizada no Instituto Politécnico de Viana do Castelo e que especifica 

resumo, objetivos, conteúdos, avaliação, e bibliografia. 

3. Planificação das aulas - é estabelecida a planificação de cada momento do 

programa. Para cada aula ou conjunto de aulas são definidos os objetivos, os 

respetivos conteúdos, o seu desenvolvimento, as questões orientadoras, e a 

bibliografia específica. 

4. Sebenta - são apresentados os textos de apoio construídos especialmente para 

apoio á unidade curricular. 

  

https://sigarra.up.pt/fep/pt/legislacao_geral.legislacao_ver_ficheiro?pct_gdoc_id=82343&pct_nr_id=190&pct_codigo=1
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1. O Desenvolvimento Motor 

Abordagem à unidade curricular no seio da lógica da formação em Ciências do 

Desporto em geral, e na estrutura curricular do Curso de Licenciatura em Desporto e 

Lazer em particular. 
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O desenvolvimento motor como área autónoma de estudo e investigação deriva dos 

estudos, das preocupações e inquietações da grande área da Psicologia do 

Desenvolvimento Humano sobre a mudança evidentes do comportamento motor e 

suas repercussões nas aquisições ao longo da vida. Este percurso traz-nos no mundo 

de hoje a uma realidade em que a área dos estudos em desenvolvimento motor é 

reconhecida como fundamental na formação de profissionais de áreas tão variadas 

como as ciências do desporto, a psicologia, a educação, a reabilitação, ou a educação 

especial.  

Focando a nossa atenção no domínio da formação em Ciências do Desporto no 

panorama nacional, é fácil perceber a unanimidade em torno da existência desta 

unidade curricular no currículo de universidades e politécnicos. De facto todos os 

cursos de licenciatura em ciências do desporto, independentemente da especificidade 

que por vezes contêm, incluem o tema do desenvolvimento motor como disciplina de 

suporte à formação dos futuros profissionais da área. Por outro lado a existência de 

dois mestrados em Desenvolvimento Motor nas universidades portuguesas (UL e UP) 

já com muitos anos de existência, ajudam também a perceber a relevância académica 

e a sua repercussão prática no interesse de estudantes graduados originários das mais 

diversas áreas de formação inicial. Esta realidade diz bem do entendimento consensual 

existente na comunidade académica sobre a necessidade da compreensão desta 

fenomenologia para a construção global do conhecimento e competências próprias de 

quem vai intervir no campo desportivo, educacional, ou clínico. 

No caso específico da organização interna da ESDL-IPVC, que se repercute na 

articulação dos conteúdos e unidades curriculares do curso de licenciatura em 

Desporto e Lazer, o Desenvolvimento Motor faz parte do conjunto de temas e 

unidades curriculares que denominamos internamente de Ciências da Motricidade. Em 

conjunto com a Aprendizagem Motora, a Cinesiologia, a Anatomia, e a Fisiologia (ver 

plano curricular em http://www.ipvc.pt/desporto-lazer-plano-curricular), o 

Desenvolvimento Motor pretende desenvolver competências e conhecimentos 

fundamentais para que o aluno possa entender e perspetivar melhor os conteúdos 

aplicados das áreas desportivas e da educação física. A colocação da unidade curricular 

http://www.ipvc.pt/desporto-lazer-plano-curricular
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de Desenvolvimento Motor no primeiro ano e primeiro semestre do plano de estudos 

da licenciatura em Desporto e Lazer deveu-se ao entendimento de que seriam 

conhecimentos essenciais para o posterior desenvolvimento do currículo. Perceber o 

indivíduo nas suas particularidades de mudança associadas às possibilidades de 

movimento pareceu-nos uma boa forma de preparar os alunos para compreenderem 

os posteriores ensinamentos à luz do normativo, mas também da variabilidade 

individual.  

Na construção do esqueleto deste programa foram consultados vários documentos e 

programas de unidade curriculares semelhantes em Portugal e no estrangeiro. O 

modelo que tem sido seguido em Portugal desde o início da implementação desta 

unidade curricular nos currículos de licenciaturas em ciências do desporto e da 

educação física, tem sido o anglo-saxónico, sobretudo o dos Estados Unidos da 

América. Tendo eu próprio contactado pessoalmente com este modelo durante o meu 

trabalho de doutoramento com o professor Carl Gabbard, é natural que a sua 

influência seja grande. Neste âmbito constituíram também recomendações essenciais 

na construção deste programa a recomendação da NASPE (Norh American for Sport 

and Physical Education) para as competências mínimas a desenvolver para a unidade 

curricular de Desenvolvimento Motor em licenciaturas de desporto e educação física. 

r(http://www.shapeamerica.org/publications/resources/teachingtools/ 

qualitype/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageid=5338)  

Para além da escolha da estrutura do programa curricular, das escolhas metodológicas 

e das estratégias de ensino aprendizagem, pareceu-me importante permitir aos alunos 

a leitura da matéria de forma organizada e coerente, e em língua portuguesa. Para tal 

fui elaborando textos de apoio específicos para cada tema apresentado no programa 

(apresentados no ponto 4 sob a forma de sebenta de apoio) e que são 

complementados pela bibliografia complementar. 

 

  

http://www.shapeamerica.org/publications/resources/teachingtools/qualitype/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageid=5338
http://www.shapeamerica.org/publications/resources/teachingtools/qualitype/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageid=5338
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2. Programa Curricular 

Apresentação detalhada do programa de acordo com a estrutura utilizada no Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo e que especifica resumos, objetivos, conteúdos, 

avaliação, e bibliografia. 
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Resumo 

Esta unidade curricular insere-se no âmbito do estudo do desenvolvimento humano, 

orientado especificamente no campo das variáveis e processos referentes às 

mudanças no domínio motor, aptidão física e morfológica ao longo do ciclo de vida. É 

entendida, na estrutura curricular, como uma primeira abordagem ao estudo do 

desenvolvimento motor humano.   

Objetivos 

Pretende-se que no final da unidade curricular os alunos conheçam: 

1. a terminologia e conceitos fundamentais do processo de desenvolvimento 

motor ao longo do ciclo de vida; 

2. os principais conceitos e processos de identificação de variáveis e indicadores 

do desenvolvimento motor; 

3. os descritores normativos do desenvolvimento motor nas suas variadas 

facetas, e respectiva variabilidade intra e inter-individual; 

4. a evolução dos principais conceitos e processos de identificação de variáveis e 

indicadores da mudança no comportamento motor ao longo do ciclo de vida; 

5. instrumentos de análise e controle do processo de desenvolvimento motor; 

6. hábitos de observação e análise do comportamento motor dos indivíduos ao 

longo do ciclo de vida.      

 

Conteúdos Programáticos 

Introdução e enquadramento da unidade curricular no plano de estudos 

História e percurso do Desenvolvimento Motor. As teorias explicativas da mudança do 

comportamento motor. 

O desenvolvimento das habilidades motoras ao longo do ciclo de vida. 

Desenvolvimento normativo das habilidades motoras. Os movimentos reflexos e 

espontâneos, as habilidades motoras rudimentares, fundamentais, e especializadas. O 
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que esperar e como observar e avaliar. A competência motora e os pressupostos de 

uma vida saudável. 

Crescimento. O crescimento ósseo, muscular, e da massa adiposa. Crescimento e 

mudanças nos tecidos e estruturas orgânicas. Curvas de distância e velocidade. A 

proporcionalidade do crescimento. O dimorfismo sexual. O salto pubertário. A idade 

adulta e a regressão e as determinantes do crescimento ósseo e muscular.  

O desenvolvimento da aptidão morfológica. Os indicadores Morfológicos Simples 

(altura e peso, relação peso / altura, pregas adiposas), e Complexos (Avaliação da 

composição corporal, IMC. Frame Índex. O perfil de Mollison. Somatótipo) e sua 

utilização. 

Maturação. Idade cronológica e idade biológica. Os ritmos de maturação. Períodos 

sensíveis e críticos. Prontidão e treinabilidade. Indicadores de maturação. 

Desenvolvimento Perceptivo-Motor. As estruturas, órgãos e funções responsáveis pelo 

desenvolvimento perceptivo-motor e seu desenvolvimento ao longo da vida. A 

coordenação de movimentos. Modelos de perceção, decisão e execução do 

movimento. 

Metodologia 

Os temas desta unidade curricular são tratados em conteúdos de aulas teóricas e 

explorados e consolidados nos momentos de tutorias e tarefas de trabalho autónomo. 

 Avaliação 

A forma de avaliação que foi escolhida como a que melhor se adequa ao trabalho e 

objetivos desta unidade curricular é a avaliação contínua. É realizada ao longo de todo 

o semestre e composta por três momentos específicos de avaliação de conhecimentos 

(mini-testes valendo 60% da nota final) e tarefas práticas a realizar em trabalho 

autónomo e/ou acompanhado (40%). Em cada mini-teste terá de ser alcançada a nota 

mínima de 45 em 100. No momento final da avaliação contínua, o aluno poderá repetir 

os mini-testes em que não obteve nota positiva. 
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Se o aluno não cumprir os objetivos da avaliação contínua poderá recorrer a um 

momento final de avaliação (exame de recurso) onde serão avaliados os 

conhecimentos ou objetivos não alcançados até esse momento. 

Bibliografia 

Rodrigues, Luis P. (2016). Desenvolvimento Motor. Sebenta de desenvolvimento motor. 

Melgaço: texto publicado exclusivamente para consulta dos estudantes ESDL. 

(em anexo no ponto 4) 

Bibliografia complementar 

Barreiros, J., & Cordovil, R. (2014). Desenvolvimento Motor na Infância. Lisboa: Edições 
FMH.  

Clenaghan, B. & Gallahue, D. (1985). Movimientos Fundamentales. Buenos Aires: Ed. 
Médica Panamericana. 

Fragoso, I. & Vieira, M. (1994). Desenvolvimento e adaptação motora.  Crescimento e 
morfologia.  Curso prático.  Lisboa: FMH. 

Frisancho, A. (1990). Anthropometric standards for the assessment of growth and 
nutritional status.  Michigan: The UnIversity of Michigan Press. 

Gabbard, Carl (2014). Lifelong motor development. Harlow: Pearson Education Limited. 

Haywood, K. (1986). Laboratory activities for life span motor development. Champaign: 
Human Kinetics. 

Haywood, K. (1986). Life span motor development. Champaign: Human Kinetics. 

Malina, R. & Bouchard, C. (1991). Growth, maturation and physical activity. 
Champaign: Human Kinetics.  

Meinel, K.; Schnabell (1984): Motricidade II – O desenvolvimento Motor do ser 
Humano. Ao livro Técnico S/A . Rio Janeiro. 

Barreiros, João, & Krebs, Rui (2007). Desenvolvimento motor: a delimitação de uma 
sub-área disciplinar. In J. Barreiros, Cordovil, & S. Carvalheira (Eds.), 
Desenvolvimento Motor da Criança (pp 7-23). Lisboa: Edições FMH  

Clark, J. E., & Whitall, J. (1989). What Is Motor Development? The Lessons of History. 
Quest, 41(3), 183 

Connolly, Kevin (2000). Desenvolvimento motor: passado, presente e futuro. Rev. Paul. 
Educ. Fís. supl.3, 6-15. 

Thelen, E. (2000). Motor development as foundation and future of developmental 
psychology. International Journal of Behavioral Development, 24(4), 385. 
doi:10.1080/016502500750037937 
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Ulrich, B. D., & Reeve, T. G. (2005). Studies in motor behavior: 75 years of research in 
motor development, learning, and control. Res Q Exerc Sport, 76(2 Suppl), 
S62-70. doi:10.1080/02701367.2005.10599290 

Malina, R. & Bouchard, C. (1991). Growth, maturation and physical activity. 
Champaign: Human Kinetics.  

Perez, L.M.R. (1994). Crecimiento físico del nacimiento a la pubertad. In L. M.Ruiz 
Perez (Ed.), Desarrollo motor y actividades físicas (pp. 77-115). Madrid: 
Gymnos editorial. 

Vieira, F., & Fragoso, I. (2005). Cineantropometria. Lisboa: Edições FMH. 

Vieira, F., & Fragoso, I. (2006). Morfologia e Crescimento. Lisboa: Edições FMH. 
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3. Planificação das aulas 

É estabelecida a planificação de cada momento do programa. Para cada aula são 

definidos os objetivos, os respetivos conteúdos, o seu desenvolvimento (diapositivos, 

textos de apoio, e fichas de trabalho), as questões orientadoras, e a bibliografia. 
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Aula 1 

Apresentações, introdução ao estudo do desenvolvimento 

motor, e enquadramento da unidade curricular no plano de 

estudos 

2 horas 

Objectivos 

Nesta primeira aula pretende-se:  

1. apresentar a unidade curricular e a sua lógica na formação em Ciências do 

Desporto;  

2. apresentar os alunos e o professor e o seu percurso específico neste domínio;  

3. apresentar o programa e a metodologia de ensino;  

4. discutir os métodos e regras de avaliação; 

5. apresentar os recursos didácticos utilizados,  

6. estabelecer as regras gerais de funcionamento da sala de aula; e  

7. expor algumas das ideias e conceitos fundamentais relativos ao 

Desenvolvimento Motor. 

Conteúdos 

1) Apresentação do professor, alunos, e objectivos da unidade curricular. São 

ainda apresentados os alunos (1º ano) e inquiridos sobre o seu passado 

motor e desportivo, bem como sobre as motivações que os trouxeram ao 

curso de Desporto e Lazer 

2) Metodologia de avaliação e recursos didácticos 

3) Grandes temas do programa 

4) Os conceitos fundamentais. Desenvolvimento. Desenvolvimento Motor. 

Crescimento. Maturação. Hereditariedade. Envolvimento. Comportamento 

motor. Aprendizagem Motora. Controlo motor. Habilidade motora. Padrão 

Motor. Proficiência motora. Estádios. Períodos etários. 

5) Métodos de estudo do desenvolvimento. Estudos transversais. Estudos 

longitudinais. Estudos mistos 
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Desenvolvimento dos conteúdos (diapositivos) 

 

O que é o Desenvolvimento Motor?

• Estudo das mudanças de comportamento 

motor, desempenho funcional e morfologia 

ao longo da vida. 

 

Desenvolvimento Motor

O que muda ao longo do desenvolvimento? 
(comportamento, funções e morfologia) 

 Quando ocorrem essas mudanças ?

 A que se devem ?

 Como predizer ?

 São individuais ou universais ?

 

Desenvolvimento Motor?

Des. Cognitivo Des. Motor
Desenvolvimento 

Humano

Des. Social

Des. Emocional

Des. Afectivo

Des. Morfológico Des. Físico

Des. …….
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Desenvolvimento Motor?

Crescimento Maturação
Comportamento 

Motor

Hereditariedade

Envolvimento

 

 

Desenvolvimento Motor

Hereditariedade / Genética / Genótipo - Traços biológicos e 

comportamentais constituintes do nosso património genético. 

Constituem predisposição para o desenvolvimento e algumas 

características podem definir o potencial de 

desenvolvimento. 

Fenótipo - Resultado da expressão genética no contexto do 

indivíduo.

 

 

Desenvolvimento Motor

Crescimento – Modificações do tamanho das estruturas 

músculo-esqueléticas e morfologia associada.

Maturação – Modificações qualitativas das estruturas e 

funções fundamentalmente associadas ao tempo.

Envolvimento – Contextos de crescimento (sociais, físicos, 

familiares, culturais, educacionais, etc.)

 



22 

 

Desenvolvimento Motor

Aprendizagem  motora – mudança permanente no 

desempenho de uma habilidade, em resultado da prática ou 

experiência. Estudo dos factores que influenciam uma 

aquisição mais eficiente e plástica da habilidade ou tarefa 

motora.

Controlo motor – Estudo dos processos de controlo do 

movimentos. Estudo dos aspectos de controlo central e 

periférico do movimento.

 

 

Desenvolvimento Motor

Comportamento motor – Produto, resultado visível e 

mensurável do nível de desenvolvimento motor de uma 

determinada habilidade ou movimento.

Habilidades Motoras – Skill. Movimento comum à espécie  

humana e utilizado para resolução de uma tarefa motora.

Padrão Motor – Estrutura básica de uma habilidade motora.

 

 

Desenvolvimento Motor

Proficiência, desempenho – nível de eficiência na execução 

de uma habilidade motora.

Investigação em DM - Estudos longitudinais, estudos 

transversais (ou de corte), estudos mistos ou sequenciais.
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Desenvolvimento dos conteúdos (fichas de trabalho)  

 

 
Introdução ao estudo do Desenvolvimento Motor 

 
FICHA DE TRABALHO 1 

 
A primeira tarefa de casa será pesquisarem na Web e encontrarem 2 laboratórios 

dedicados ao estudo do Desenvolvimento Motor no mundo. Para cada um deles 

expliquem quem são os investigadores associados, e a que investigações se dedicam 

atualmente. 

 

Desenvolvimento dos conteúdos (texto de apoio)  

Rodrigues, Luis P. (2016). Desenvolvimento motor. Definição da área de estudo, 

origem histórica e teorias de suporte Desenvolvimento Motor. In: Sebenta de 

desenvolvimento motor, (pp 177-188) Melgaço: texto exclusivamente para 

consulta dos estudantes ESDL. (em anexo no ponto 4) 

 

Questões orientadoras 

 O que é a área científica do Desenvolvimento Motor? O que estuda? 

 A que principais questões procura responder o estudo do DM? 

 O que são as mudanças de comportamento motor que são estudadas no DM? 

 Hoje em dia o estudo do Desenvolvimento Motor estende-se a toda a vida do 

indivíduo (Life Span Motor Development). Explique o que significa esta 

perspetiva do DM. 

 Que interações de fatores devemos estar preparados para compreender 

quando estudamos o DM? 

 O que pode explicar as mudanças de comportamento motor ocorridas ao 

longo da idade? 
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Bibliografia complementar 

Clark, J. E., & Whitall, J. (1989). What Is Motor Development? The Lessons of 

History. Quest, 41(3), 183 

Barreiros, J., & Cordovil, R. (2014). Conceitos fundamentais. In R. Cordovil & J. 

Barreiros (Eds.), Desenvolvimento Motor na Infância (pp. 5-23). Lisboa: 

Edições FMH. 
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Aula 2 

História e percurso do Desenvolvimento Motor.  

As teorias explicativas da mudança do comportamento 

motor. 

2 horas 

Objetivos 

Nesta aula pretende-se que os alunos reconheçam: 

1. a origem do desenvolvimento motor como área de estudo; 

2. a evolução dos temas e problemas da área do desenvolvimento motor ao 

longo dos anos; 

3. as grandes ideias explicativas dos fenómenos de mudança no 

desenvolvimento (factores e variáveis), aduzidas por diferentes teorias 

explicativas do comportamento motor. 

 

Conteúdos 

1) Perspetiva histórica do desenvolvimento motor. Da Psicologia à criação de 

uma área científica autónoma. 

a) Os Percursores (1787-1928) 

b) O Período Maturacionista (1928-1946) 

c) O Período Normativo-Descritivo (1946-1970) 

d) O Período orientado para o Processo (1970-1985) 

e) Os anos 90 - O Período adulto do DM (1985-2000) 

f) Tendências explicativas atuais. 

2) As teorias explicativas do desenvolvimento motor 

a) As teorias biológicas e a visão maturacionista; 

b) As teorias cognitivistas. A perspetiva de Piaget. A teoria do 

processamento de informação. A perspetiva da percepção-acção 

c) As teorias ambientais / contextuais. A teoria da aprendizagem social. A 

teoria dos sistemas ecológicos. A perspetiva ecológica das affordances. 
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Desenvolvimento dos conteúdos (diapositivos) 

Períodos Históricos do DM

• Os Percursores (1787-1928)

• O Período Maturacionista (1928-1946)

• O Período Normativo-Descritivo (1946-1970)

• O Período orientado para o Processo (1970-1985)

• Os anos 90 - O Período adulto do DM (1985-2000)

• Tendências explicativas actuais.

 

Descrição das mudanças

 

Descrição das mudanças
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Descrição das mudanças

 

 

Descrição das mudanças

 

Descrição das mudanças
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Descrição das mudanças

 

 

Descrição das mudanças

 

Movimentos Rudimentares

Movimentos 

Fundamentais

Movimentos 

Especializados

Movimentos Reflexos
4 m - 1 ano

Útero - 4m

Descodificação

Codificação

0 - 1 ano

1 - 2/3 anos

11 - 13 anos

7 - 10 anos

6 - 7 anos

4-5 anos

2 - 3 anos

> 14 anos

Maturo

Inibição Reflexa

Inicial

Elementar

Especializado

Específico

Geral / Transição

Pré-controlo

Descrição das mudanças
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Teorias acerca das mudanças

• Maturacionista

• Períodos Críticos

 

 

Teorias acerca das mudanças

• Maturacionista

• Estimulação precoce

 

Teorias acerca das mudanças

Período sensório-motor

Período pré-operatório

Período operações concretas

P. operações formais

• Cognitivismo (Piaget)
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Teorias acerca das mudanças

• Contexto

 

 

Teorias acerca das mudanças

 

Teorias - Contexto

Na ecologia do desenvolvimento humano os 

principais efeitos são provavelmente interacções 

(Brofenbrenner, 1979).
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 Casas japonesas (Chen & Myake, 1989).

 Bébes nascidos no Verão começaram a gatinhar 3 semanas 

antes dos nascidos no Inverno ou Outono (Benson, 1993).

 Associação entre temperatura e níveis motores aos 7 meses 

(Hayashi, 1990).

 Associação entre níveis motores e HOME .

 Associação negativa entre uso de equipamento restritivo e DM 

aos 8 meses (Abbot & Bartlet, 2000).

 Efeito óptimo combinado de materiais (brinquedos) e 

envolvimento maternal (Parks & Bradley, 1991).

Teorias - Contexto

 

 

 Precocidade Africana e influência das práticas culturais (Super, 

1976)

 Manipulação dos bébés Zambianos (Lester & Brazelton, 1982)

 Massagem bébés na ìndia Ocidental (Hopkins & Westra, 1988) e 

no Nepal (Escarce, 1989).

 Estatuto sócio-económico. Resultados contraditórios.

 Meio ambiente habitacional: estudos Urbano-Rural.

 Influência dos irmãos e pares (Erbaugh & Cifton, 1984).

Teorias - Contexto

 

Teorias acerca das mudanças

• Perspectiva Ecológica

A criança percepciona 

directamente a informação no 

ambiente e age sobre ela.

OPORTUNIDADES

Ajuste ecológico
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Teorias - Perspectiva Ecológica

 

 

Teorias acerca das mudanças

• Sistemas Dinâmicos

 

Teorias acerca das mudanças

• Sistemas Dinâmicos
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Teorias acerca das mudanças

• Sistemas Dinâmicos

 

 

Teorias acerca das mudanças

• Sistemas Dinâmicos

 

Teorias – Sistemas Dinâmicos
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Desenvolvimento Motor

 O DM é um processo contínuo mesmo quando parece 

envolver saltos qualitativos.

 O DM acontece ao longo de toda a vida (life span).

 Os ritmos de desenvolvimento são variados (de estrutura 

para estrutura e de indivíduo para indivíduo).

 A plasticidade tem um papel central no desenvolvimento. O 

DM é um processo dinâmico.

 

 

Desenvolvimento dos conteúdos (texto de apoio) 

Rodrigues, Luis P. (2016). Desenvolvimento motor. Definição da área de estudo, 

origem histórica e teorias de suporte Desenvolvimento Motor. In: Sebenta de 

desenvolvimento motor, (pp 177-186) Melgaço: texto exclusivamente para 

consulta dos estudantes ESDL. (em anexo no ponto 4) 

Desenvolvimento dos conteúdos (fichas de trabalho) 

 
Introdução ao estudo do Desenvolvimento Motor 

FICHA DE TRABALHO 2 
Objetivo: Utilizar as possibilidades de pesquisa disponíveis na Internet para perceber a 
dinâmica atual no âmbito do estudo e investigação em Desenvolvimento Motor 

 
1. Utilizando as bases de bibliografia disponíveis no IPVC e as de acesso livre 

procurem perceber quais as preocupações de investigação que marcam os anos 
atuais (após 2015). 

 
Instruções: Procurar na B-ON (www.b-on.pt), na Scielo (www.scielo.org/index.php?lang=pt), 
na PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ ), e no Google Scholar 
(https://scholar.google.pt/ ) 

 
Introduzir para procura: “MOTOR DEVELOPMENT” e “DESENVOLVIMENTO MOTOR”.  

Limitar a pesquisa aos anos pretendidos (após 2015). 
Se necessário restringir a procura a CHILDREN, CRIANÇAS.  

http://www.b-on.pt/
http://www.scielo.org/index.php?lang=pt
http://(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://scholar.google.pt/
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Questões orientadoras 

 Quais as diferentes fases, momentos em que a história do DM se pode 

estruturar? Diga quais os principais resultados, produtos, contributos de cada 

uma dessas fases para o conhecimento actual do DM. 

 Quais as teorias explicativas do DM? Para cada uma refira apenas uma frase 

(afirmação) que exprima a sua posição (teoria) dominante. 

 Quais as principais ideias subjacentes à Teoria Maturacionista para a 

explicação do DM? 

 O que é a transição de fase (phase transition) na teoria dos sistemas 

dinâmicos? 

 Numa perspectiva histórica, a que principais preocupações de estudo 

correspondeu o chamado Período Normativo de DM ? 

 

Bibliografia complementar. 

Barreiros, João, & Krebs, Rui (2007). Desenvolvimento motor: a delimitação de uma 

sub-área disciplinar. In J. Barreiros, Cordovil, & S. Carvalheira (Eds.), 

Desenvolvimento Motor da Criança (pp 7-23). Lisboa: Edições FMH  

Clark, J. E., & Whitall, J. (1989). What Is Motor Development? The Lessons of History. 

Quest, 41(3), 183 

Connolly, Kevin (2000). Desenvolvimento motor: passado, presente e futuro. Rev. 

Paul. Educ. Fís. supl.3, 6-15. 

Thelen, E. (2000). Motor development as foundation and future of developmental 

psychology. International Journal of Behavioral Development, 24(4), 385. 

doi:10.1080/016502500750037937 

Ulrich, B. D., & Reeve, T. G. (2005). Studies in motor behavior: 75 years of research in 

motor development, learning, and control. Res Q Exerc Sport, 76(2 Suppl), 

S62-70. doi:10.1080/02701367.2005.10599290 
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Aulas 3-7 

O desenvolvimento das habilidades motoras ao longo do 

ciclo de vida. Desenvolvimento normativo das habilidades 

motoras. Os movimentos reflexos, espontâneos, 

rudimentares, fundamentais, e especializados. O que esperar 

e como observar e avaliar. A competência motora e os 

pressupostos de uma vida saudável. 

8 horas 

 

Objetivos 

Neste conjunto de aulas pretende-se que os alunos adquiram as seguintes 

competências e conhecimentos: 

1. Conhecer a sequência das mudanças normativas ocorridas nos padrões de 

movimentos ao longo da vida; 

2. Perceber a diferenciação existente nos mecanismos de aquisição e mudança 

do comportamento motor, de acordo com a idade e os fatores de 

desenvolvimento que lhe são inerentes; 

3. Entender a variabilidade do desempenho motor entre elementos do mesmo 

sexo, e de sexos distintos, ao longo da idade; 

4. Perceber a influência da tarefa, ambiente, e indivíduo, na aquisição (e na 

variabilidade) das habilidades motoras ao longo da vida; 

5. Entender a necessidade da existência de tempo e espaços de estimulação 

motora livre e estruturados na infância; 

6. Perceber as relações entre o nível de desenvolvimento motor exibido 

(competência motora) e os pressupostos de uma vida saudável, 

nomeadamente no que diz respeito aos níveis de atividade física; 

7. Conhecer os instrumentos e escalas utilizáveis na observação e avaliação do 

comportamento motor; 

8. Saber aplicar formas de observação e avaliação do nível de desenvolvimento 

das habilidades motoras, apropriadas a cada idade. 
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Conteúdos 

1) Noção integral e contínua do desenvolvimento das habilidades motoras ao 

longo do ciclo de vida. Momentos, etapas, fases, e idades normativas. A 

representação da pirâmide de Gallahue, e a interpretação do ciclo contínuo 

de desenvolvimento motor proposto por Carl Gabbard. 

2) Os movimentos reflexos infantis (MRI). Descrição e categorização dos MRI, 

respetivos estímulos originários e respostas estereotipadas. Fases 

normativas de aparecimento e inibição dos MRI. Teorias explicativas e 

funções dos movimentos reflexos no desenvolvimento, e dos MRI no 

desenvolvimento infantil. Utilidade da observação dos MRI para a avaliação 

do desenvolvimento global da criança. 

3) Os movimentos espontâneos (ME). Descrição, momentos normativos de 

aparição, e tentativas de categorização. Teorias explicativas e funções dos 

ME. 

4) As habilidades motoras rudimentares (HBR). Descrição e categorização das 

HMR. Fases normativas de aparecimento das HMR. A observação e 

avaliação das HMR e sua utilidade na avaliação do desenvolvimento motor 

e global da criança. 

5) As habilidades motoras fundamentais (HMF). Descrição e categorização das 

HMF. Períodos críticos de aquisição das HMF. Influência dos 

constrangimentos biológicos e ambientais no desenvolvimento das HMF. 

Tendência secular do desenvolvimento das HMF ao longo do ciclo de vida. 

As fases de aquisição das HMF (inicial, elementar, e matura), perspetiva 

normativa e variabilidade. As HMF e suas combinações na sequência do 

desenvolvimento da competência motora ao longo da vida. 

6) As habilidades motoras especializadas (HME) ou habilidades técnicas 

desportivas. A relevância das HME para a vida desportiva. Tempos de 

desenvolvimento e introdução das HME. Os pressupostos de 

desenvolvimento para a especialização desportivo-motora. As HME e a vida 

adulta.  

7) Manutenção e regressão do desempenho das habilidades motoras. Fatores 

associados à manutenção e regressão das habilidades motoras ao longo do 

ciclo de vida adulto. Características normativas conhecidas das mudanças 
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no desempenho das habilidades motoras ao longo do ciclo de vida do 

adulto e idoso. 

8) A observação e avaliação das habilidades motoras e dos níveis de 

desenvolvimento motor. Os instrumentos de avaliação, escalas e tabelas de 

avaliação dos movimentos reflexos infantis, e das habilidades motoras 

rudimentares (AIMS, PDMS-2, escalas de Brazelton). As baterias de 

avaliação das habilidades motoras fundamentais (TGMD-2), e as escalas e 

formas de observação das HMF (por globalidade do movimento, por 

componente corporal, por fases do movimento, por componentes críticas, 

por erros típicos). Os instrumentos de avaliação do comportamento motor: 

PDMS-2, TGMD-2, M-ABC, KTK, e o Motor Competence Assessment (MCA). 

9) A importância da competência motora para os pressupostos de uma vida 

saudável. O modelo de Stodden (2008) e o de Robinson et al. (2015). 

Trajetórias de envolvimento positivo e negativo. Factores associados, 

determinantes, e efeitos da competência motora ao longo do ciclo de vida. 

As recomendações internacionais sobre os tempos de estimulação motora 

na infância. As relações com a atividade física, a aptidão morfológica, a 

aptidão física e funcional, a auto-percepção da competência motora, o 

desempenho cognitivo, e a saúde física e emocional. 

 

Desenvolvimento dos conteúdos (diapositivos) 

Processo de Desenvolvimento Motor

 O Desenvolvimento motor da criança segue um processo

sequencial, iniciado pelos reflexos simples e terminando nas

habilidades motoras mais complexas.

 Normalmente o processo de DM passará pelos reflexos para a

aprendizagem de movimentos posturais, para as habilidades

locomotoras e finalmente as habilidades manipulativas.
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Habilidades Motoras  Rudimentares

Processo de Desenvolvimento Motor

Movimentos Reflexos e Espontâneos

Habilidades Motoras 

Fundamentais

Habilidades 

Motoras 

Especializadas

 

Movimentos Reflexos

A resposta reflexa é localizada ao nível 

medular. Alguns reflexos ocorrem 

durante toda a vida e são essenciais à 

condição humana. 

Os que nos interessam 

particularmente apenas existem 

durante os período da infância e 

denominam-se movimentos 

reflexos infantis

 

Movimentos Reflexos Infantis

Os reflexos infantis são uma resposta involuntária e 

estereotipada a um estímulo específico e que existem 

apenas durante a infância.

Feto e Recém-nascido
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Reflexos

Reflexos Primitivos ou de Sobrevivência (Respirar, 

Salivar, Chorar, Vomitar, Defecar, Engolir / Deglutir, Tossir, 

Espirrar, Buscar, Mamar, Preensão, Babinski, Preensão plantar, 

etc)

Reflexos Posturais – fornecem ao bébé a possibilidade de 

reagir à gravidade e a mudanças no equilíbrio (Moro, 

Páraquedas, Endireitamento da cabeça e corpo, Labiríntico, etc)

Reflexos Locomotores – assemelham-se aos futuros 

movimentos voluntários (Natatório, Marcha, Rastejar)

Feto e Recém-nascido

 

O que caracteriza um MRI ?

Involuntário – não existe qualquer participação voluntária no 
movimento.

Universal – comum a toda a espécie humana.

Estímulo conhecido - sabemos exactamente o que o 
desencadeia

Resposta Estereotipada – perante o estímulo existe 
sempre a mesma resposta estereotipada e igual para todos.

Período de aparecimento – conhecem-se bem quais os 
momentos em que aparecem e desaparecem cada um dos 
reflexos motores infantis.

Feto e Recém-nascido

 

Reflexos Infantis

Feto e Recém-nascido

Primitivos

Sucção

Busca

Moro

Preensão

Babinski

Posturais

Endireitamento Cabeça

Labiríntico

Páraquedas

Levantamento

Locomotores

Rastejar

Marcha

Natatório

Meses Fetais Nascimento Meses Pós natais

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      11      12

4

7

7
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Teorias – Continuidade

Thelen demonstrou que outros elementos do sistema 

são responsáveis pelo aparente desaparecimento do 

reflexo. Crianças após os 7 meses continuam a 

demonstrar a existência do reflexo da marcha.

MOVIMENTOS

REFLEXOS

MOVIMENTOS

VOLUNTÁRIOS

 

Avaliação

• APGAR    (calculador)

• Escalas de Brazelton 

 

Avaliação Movimentos Reflexos

É muito importante porque permite avaliar o percurso de 

desenvolvimento e sobretudo a integridade do sistema nervoso 

do bebé, até aos seis/oito meses de idade. 

Graças à descrição rigorosa dos movimentos reflexos, sua aparição 

e desaparecimento, é possível avaliar cada bebé e sobretudo 

despistar anomalias. 

A observação dos movimentos reflexos constitui uma verdadeira 

janela para olhar o desenvolvimento
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Movimentos Espontâneos

Movimentos do bébé /criança que ocorrem sem 

existir uma estimulação aparente.

Movimentos agitados, desordenados, com a participação de grande 

parte do corpo ou localizadas (pernas, braços).

Apesar de não possuírem intenção, estes movimentos parecem 

coordenados e com cadeias cinéticas semelhantes aos adultos.

Feto e Recém-nascido

 

Movimentos Espontâneos

Comportamentos Motores Massivos (Ausubel & Sullivan, 

1983)  ou Movimentos de Massa Desestruturados

(Meinel, 1976).

Movimentos agitados, desordenados, com a participação de grande 

parte do corpo.

Feto e Recém-nascido

 

Movimentos Espontâneos

Movimentos de Tipo Localizado (Perez, 1994) ou 

Movimentos Rítmicos, Esteriotipias, Configurações 

Posturo-Cinéticas (StanbalK, 1986; Pikler, 1969; Thelen,1976) ou

Movimentos Ateotóticos.

Respostas motoras localizadas ou segmentares do organismo

infantil (girar a cabeça, movimentos das extremidades de tipo

bilateral e contralateral, “esfregar” os membros, flexão extensão

das extremidades, etc). São executados com menos força e

substancialmente mais lentos.

Feto e Recém-nascido
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HM Rudimentares

Processo de Desenvolvimento Motor

Movimentos Reflexos e Espontâneos

 

HM Rudimentares

Habilidades ou 

Movimentos Rudimentares 

Formam essencialmente as 

bases para o 

desenvolvimento motor 

das outras habilidades 

motoras fundamentais 

(sentar, rastejar, equilibrar-

se, andar, etc)

0 - 2 anos

 

HM Rudimentares

A aprendizagem dos 

movimentos 

rudimentares 

preenchem uma fase 

importante do 

desenvolvimento motor 

da criança, permitindo-

lhe adquirir autonomia 

na exploração do 

espaço, dos objectos e 

do próprio corpo.

0 - 2 anos
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HM Rudimentares

0 - 2 anos

 

HM Rudimentares

 O estado de maturação define os limites de cada momento do

desenvolvimento. Cada subsistema contribui de forma

continuada para o aparecimento da fase de transição.

Nesta fase é sabido que por volta dos seis meses a criança será

capaz de se sentar e talvez de rastejar, mas certamente não

conseguirá andar, provavelmente porque a maturação das

estruturas - óssea, muscular e nervosa - não serão capazes de

sustentar o peso e coordenar o movimento de pernas

necessário.

 

HM Rudimentares

A utilização habitual de

escalas de ocorrência para

analisar e comparar o

decurso do desenvol-

vimento motor das crianças

durante a fase de aquisição

dos movimentos rudimen-

tares dá-nos uma boa ideia

da grande subordinação

destas habilidades aos

processos de maturação.

0 - 2 anos
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HM Rudimentares

Ainda assim, o melhor 

processo de descrição das 

ocorrências não é nunca o 

da média ou norma, mas o 

de um período mais ou 

menos alargado de 

aparecimento e 

aperfeiçoamento das 

habilidades.  

Ou seja, começa desde logo 

a imperar a variabilidade.

0 - 2 anos

 

HM Rudimentares

0 - 2 anos

 

HM Rudimentares

0 - 2 anos
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HM Rudimentares

0 - 2 anos

 

HM Rudimentares

0 - 2 anos

 

HM Rudimentares

0 - 2 anos
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HM Rudimentares

0 - 2 anos

 

HM Rudimentares

0 - 2 anos

 

HM Rudimentares

0 - 2 anos
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HM Rudimentares

0 - 2 anos

 

HM Rudimentares

0 - 2 anos

 

HM Rudimentares

0 - 2 anos
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HM Rudimentares

0 - 2 anos

 

HM Rudimentares

0 - 2 anos

 

HM Rudimentares

0 - 2 anos
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HM Rudimentares

0 - 2 anos

 

HM Rudimentares

0 - 2 anos

 

HM Rudimentares

0 - 2 anos
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HM Rudimentares

Processo de Desenvolvimento Motor

Movimentos Reflexos e Espontâneos

Habilidades Motoras 

Fundamentais

 

Habilidades Motoras Fundamentais

2 - 6 anos

Habilidades Motoras 

Fundamentais (correr, 

saltar, agarrar, lançar, etc), 

são caracterizadas por serem 

comuns a todas as crianças, 

necessárias à sobrevivência 

(da espécie) e fundamentos 

de posteriores aprendizagens 

motoras e/ou desportivas.

 

2ª Infância (2/3  - 6/7 anos)

 A ideia de que nesta idade, a maturação é por si só

suficiente para que o desenvolvimento motor se

processe normalmente foi abandonada há anos. Sabe-

se hoje que, se deixada unicamente ao seu percurso

individual, muitas crianças não desenvolverão o

padrão maturo das habilidades.
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Habilidades Motoras Fundamentais

2 - 6 anos

HM Locomotoras – responsáveis pelo transporte do indivíduo 

(Andar, Correr, Saltar, Trepar, Rastejar, Pular, Deslizar, Saltitar, 

Galopar, Rolar, etc.)

HM Posturais – movimentos axiais e de equilíbrio executados 

com deslocamento mínimo (Flectir, Rodar, Balançar, etc)

HM Manipulativas – dividem-se em HM Finas e Grossas (ou 

Grosseiras). Responsáveis pelo controlo de objectos (Agarrar, 

Recepcionar, Lançar, Driblar, Pontapear, etc) 

 

Movimentos Fundamentais

2 - 6 anos

 

Movimentos Fundamentais

2 - 6 anos
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Movimentos Fundamentais

2 - 6 anos

 

2ª Infância (2/3  - 6/7 anos)

 Segundo Zaichowski, Zaichowski e Martinek (1980),

o percurso sequencial de desenvolvimento das HMF é

semelhante de criança para criança, no entanto

existem grandes variações no ritmo e tempo de

aparecimento, bem como no nível de proficiência

motora.

 

2ª Infância (2/3  - 6/7 anos)

 Segundo Gallahue (1980), se estas HMF não forem

desenvolvidas durante este período, é pouco provável

que possam ser trabalhadas e aperfeiçoadas

posteriormente.

As características principais da aprendizagem da

criança nesta idade são o ensaio e erro, a exploração e

a imitação, sobretudo na tentativa de conhecer melhor

o espaço e o meio que a rodeia.
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Correr

Salto Horizontal

Pé Coxinho

Lançar

Agarrar

Pontapear     

18    24 30    36 42    48 54    60 66    72 78    84 90    96 102    108 114    120

Habilidades Motoras Fundamentais

60%  

Desenvolvimento HMF

2 - 6 anos

Estádio Inicial Estádio Maturo

 

2 - 6 anos

Estádio Inicial Estádio MaturoEstádio Elementar

Desenvolvimento HMF
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Desenvolvimento HMF

2 - 6 anos

Estádio Inicial Estádio Maturo

 

 

Desenvolvimento HMF

2 - 6 anos

Estádio Inicial Estádio Maturo

 

2 - 6 anos

Desenvolvimento HMF
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2 - 6 anos

Desenvolvimento HMF

 

Movimentos Fundamentais

2 - 6 anos

 

2 - 6 anos

Desenvolvimento HMF
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2 - 6 anos

Desenvolvimento HMF

 

2 - 6 anos

Desenvolvimento HMF

 

2 - 6 anos

Desenvolvimento HMF
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2 - 6 anos

Desenvolvimento HMF

 

2 - 6 anos

Avaliação das HMF

Avaliação Corporal Global

Avaliação por Fases

Avaliação por 

Componentes
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2 - 6 anos

Avaliação das HMF

 

Habilidades Motoras Fundamentais

 Para alcançarem o estado maturo e serem consolidadas, 

necessitam ser repetidas, exercitadas, estimuladas.

 Não dependem essencialmente da maturação para alcançarem 

os seus estádios mais organizados, no entanto existem 

períodos críticos, janelas de oportunidade para a sua 

estimulação.

 Do seu êxito (do reportório motor) estão dependentes os 

sucessos seguintes.

 O seu período de consolidação estende-se pelo 1º CEB (6-10 

anos).

 

 Na 3ª infância (6–10 anos) o reportório motor básico da

criança é enriquecido com o aparecimento de mais

habilidades (variantes e específicas) e com o refinamento das

HMF que se tornam mais fluidas, coordenadas e

automatizadas.

 Maior ênfase é colocado na forma de execução, na precisão

e na adaptabilidade das HMF e suas combinações.

Habilidades Motoras Fundamentais
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Habilidades Motoras 

Rudimentares

Habilidades Motoras 

Fundamentais

Hab. Motoras 

Especializados

Processo de Desenvolvimento Motor

Movimentos Reflexos e Espontâneos

 

 

Habilidades Motoras Especializadas

 

Habilidades Motoras (regressão) 

 



 

63 

 

Mov. Reflexos / Espontâneos

HM Rudimentares

Movimentos Fundamentais

Movimentos Especializados

Continuidade do Processo de Desenvolvimento Motor

Pico Performance

Refinamento

Regressão

Pré-Natal

3ª Infância

Adolescência

Idade adulta

3ª Idade

Concepção

Nascimento

6 meses

6 anos

18 anos

12 anos

30 anos

2 anos

70 anos

2ª Infância

1ª Infância (Bébé)

 

A competência motora e os 

pressupostos de uma vida 

saudável e ativa.

Luis Paulo Rodrigues

Instituto Politécnico de Viana do Castelo

 

AAHPERD

Youth Fitness Test

1958

1965

1976
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Baecke

IPAQ

7-PAR
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Nº de artigos referenciados na PubMed por década, relativos aos assuntos

de competência motora, aptidão física, atividade física, e obesidade

 

Atividade 

Física

Aptidão 

Morfológica

Competência 

Motora

Aptidão 

Física
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Qual a “pedra de toque” que maior influência terá 

na infância para despoletar uma mudança positiva?
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Atividade 

Física

Aptidão 

Morfológica

Competência 

Motora

Aptidão 

Física

0.50 �

0.16 a 0.39

0.24 a 0.45

6 a 11 anos

 

Associação entre atividade física e obesidade em pré-

escolares
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Date of download:  3/17/2017
Copyright © 2017 American Medical 

Association. All rights reserved.

From: Change in Body Mass Index Associated With Lowest Mortality in Denmark, 1976-2013

JAMA. 2016;315(18):1989-1996. doi:10.1001/jama.2016.4666

Multivariable-Adjusted Hazard Ratios for All-Cause Mortality in the 1976-1978, 1991-1994, and 2003-2013 Cohorts According to 

Body Mass IndexSolid lines are multivariable-adjusted hazard ratios, and dashed lines indicate 95% confidence intervals derived 

from restricted cubic spline regression with knots chosen by Akaike information criterion as described in Methods. The graphs are 

truncated at the 1st and 99th percentiles. The Cox regression was adjusted for age, sex, smoking status, cumulative tobacco 

consumption, alcohol consumption, leisure-time physical activity, income, and plasma cholesterol level. Body mass index (BMI) was 

calculated as weight in kilograms divided by height in meters squared.

 

Encontramos poucas evidências de que uma intervenção multidisciplinar

envolvendo uma combinação de dieta, atividade física, e componentes

comportamentais consiga reduzir o IMC em adolescentes obesos ou com

excesso de peso, mas evidências moderadas de que pode reduzir o peso.
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0 505 10 15 20 25 30 35 40 45

Young Hearts Project

0.42 e 0.45

Aerobics Center L. Study

0.44 a 0.64

Harvard Longitudinal Studies of Child Health and Development.

0.0 a 0.36

Leuven Growth Study

0.57 a 0.72
0.80 a 0.86

0.90

(in)Aptidão 
Morfológica

0.0 a 0.41

Estudo Morfofuncional Criança Vianense

0.70 e 0.79

Madeira Growth Study

0.43 e 0.77

0.55 e 0.65

0.48 e 0.64

 

COLOCAR NA BIBLIOGRAFIA

JÁ ESTÁ NO SLIDE DE TRACKING

https://www.scopus.com/record/display.uri?

eid=2-s2.0-

83455201702&origin=inward&txGid=94ee8

08705091f8388ae766335ee5f46

Tracking of fatness during childhood, 

adolescence and young adulthood: A 7-

year follow-up study in Madeira Island, 

Portugal
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Declínio AF ao longo da idade

 

Atividade 

Física

Aptidão 

Morfológica

Competência 

Motora

Aptidão 

Física

0.10 a 0.460.50 �

0.21 a 0.55

6 a 11 anos

 

0 505 10 15 20 25 30 35 40 45

Muscatine Study

0.32 a 0.43

Young Hearts Project

0.02 e 0.20

Amsterdam Growth Study
0.29 a 0.35

Cardiovascular Risk in Young Finns Study.

0.17 a 0.35

Leuven Growth Study

0.53
0.27 a 0.93 0.36 a 0.98

Actividade 
Física

Trois Rivières Growth and Development Study

0.20
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Efeitos atividade fisica

 

Effectiveness of interventions on physical activity in overweight or obese children: a 

systematic review and meta‐analysis including studies with objectively measured outcomes

Obesity Reviews

Volume 18, Issue 2, pages 195-213, 9 JAN 2017 DOI: 10.1111/obr.12487

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/obr.12487/full#obr12487-fig-0002

 

Atividade Física é um comportamento ou mais apropriadamente, uma série de

comportamentos que envolve movimentos do corpo produzidos pelos músculos. O

movimento é o substrato da atividade. (..) Presentemente o campo da saúde pública

tende a olhar para a actividade quase exclusivamente em termos de dispêndio

energético (…). O foco é quase exclusivo na promoção da saúde e a prevenção da

doença. Mas a atividade física tem também dimensões principais de desempenho,

verificadas nos habilidades motoras e na aptidão física
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Atividade 

Física

Aptidão 

Morfológica

Competência 

Motora

Aptidão 

Física

0.10 a 0.46

0.30 a 0.65

0.24 a 0.45

6 a 11 anos

 

A Competência Motora, e os testes de Aptidão Física (Abdominais,

Tempo de suspensão na Barra, e Corrida da Milha) revelaram-se

protetores do crescimento da massa adiposa entre os 6 e os 10 anos de

idade.
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O Tempo de Suspensão na Barra, Salto em Comprimento a Pés Juntos,

Abdominais em 60 seg, Corrida de 50 m, e PACER) revelaram-se

protetores do crescimento da massa adiposa entre os 6 e 16 anos de

idade.

 

0 505 10 15 20 25 30 35 40 45

Young Hearts Project

0.08 e 0.55

Aerobics Center L. Study

0.53

Estudo Morfofuncional Criança Vianense

0.11 a 0.33

Aptidão 
Física

Muscatine Study

0.43 a 0.72

Leuven Growth Study

0.63 a 0.88
0.88 a 0.96 0.72 a 0.93
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Atividade 

Física

Aptidão 

Morfológica

Competência 

Motora

Aptidão 

Física

0.30 a 0.650.16 a 0.39

0.21 a 0.55

6 a 11 anos

 

A proficiência motora na manipulação de objetos em criança (7-11 anos)

permitiu explicar 26% da variação dos resultados da aptidão aeróbica

(PACER) e 13% a 18% do tempo passado em AF moderada a vigorosa na

adolescência, sugerindo que crianças com melhor domínio motor na

manipulação de objetos possuíram uma probabilidade 10 a 20% mais elevada

de se tornarem adolescentes mais aptos e ativos.
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Na mesma população Açoriana e agora a propósito da Aptidão

Morfológica (IMC) a Diana Martins conclui que testadas as

características preditoras da Aptidão Física e Atividade Física, apenas

os níveis de Competência Motora influenciaram de forma significativa

e positivamente as mudanças no IMC ao longo da idade.
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0
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6 anos 7 anos 8 anos 9 anos 10 anos 11 anos

Probabilidade de obesidade para crianças menos 
competentes, relativamente aos mais competentes

Girls Boys
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A proficiência motora está

positivamente associada à

atividade física e inversamente

associada à atividade sedentária

em crianças, mas pode haver

um limiar de proficiência motora

acima do qual as crianças

podem ser mais fisicamente

ativas. A competência motora

infantil pode ser um alvo

adequado para aumentar a

atividade física na juventude.

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Low MC Average MC High MC

Percentagem de crianças que cumprem as recomendações 
AF de acordo com os grupos de CM

Total Girls Boys
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Esses resultados permitem concluir que:

1. a relação entre MC global e HRF é forte e estável durante a infância e início da 

adolescência;

2. Ao contabilizar os diferentes componentes de MC, meninos e meninas mostram 

diferentes padrões de relacionamento com HFR ao longo da idade

 

Crianças sujeitas a programas de melhoria da competência motora 

apresentaram melhorias significativas (d = 0,39, P <0,001) quando 

comparadas com crianças que brincaram livremente

 

Foram analisados seis RCT e um estudo quasi-experimental. O

tamanho da amostra variou de 71 a 835 participantes

Eficácia

O TGMD2 foi a medida mais utilizada. Seis estudos reportam um

efeito estatístico significativo da intervenção.

Três estudos mostraram um efeito significativo da intervenção ao

nível do quociente motor total, e três tiveram efeitos na sub-

escala de habilidades locomotoras, nas de controlo de objecto,

ou nas habilidades individuais.
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Estudo longitudinal dos 6 aos 26 anos

Sexo feminino – a competência motora aos 6 anos estava positivamente

relacionada com o tempo de atividade física vigorosa aos 26 anos (r=0,63).

Sexo masculino - a competência motora aos 6 anos estava positivamente

relacionada com o transporte ativo no dia-a-dia (0,90) e com a AF vigorosa em

tempos de lazer (0,98)
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Ratos criados em ambientes 

enriquecidos, propiciadores de 

actividade, criaram mais 25% 

ligações sinápticas no cortex 

cerebral.

Diamond MC, Krech D, Rosenzweig MR,"The Effects of an 
Enriched Environment on the Histology of the Rat 
Cerebral Cortex","J Comp Neurol 1964;123:111-120", 
February 6, 2017

Evidências das experiências animais.

 

Estudo de Trois Riviéres (Quebec) 1984

2 grupos seguidos do 1º ao 6º ano escolaridade (546 crianças).

Grupo experimental teve mais 300 min/semana de Educação Física.

GExp obteve melhores resultados em Matemática e melhoria nos 

testes WISC.

Mais tarde (em adultos) os elementos que pertenceram ao grupo de 

controlo mostraram estilos de vida mais activos.

Shephard, R.; Volle, M.; Lavallée, H.; Labarre, R.; Jéquier, J. & Rajic, M. 

(1984). Required physical activity and academic grades: a controlled 

logitudinal study. In J. Ilmarinen & J. Valimaki (Org), Children and Sport. 

Berlin: Springer Verlag, pp 58-63  

Early Childhood Longitudinal Study (EUA) 2008

5316 crianças

Programas diversificados de actividades motoras e educação física.

Associação positiva, nas raparigas, entre a frequência desses 

programas e os resultados académicos na Leitura e Matemática.

Carlson, S.A; Fulton, J.E.; Lee, S.M.; Maynard, L.M.; Brown, D.R.; et al.  

(2008). Physical Education and Academic Achievement in Elementary School: 

Data From the Early Childhood Longitudinal Sutdy. American Journal of Public 

Health, vol 98, pp. 721-727  
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The results showed moderate associations between the global 

composite of MC and executive functioning; however, it seems 

that processing speed plays an important role in this 

association. The results also show that children with high MC 

have better cognitive performances particularly in tasks with 

higher complexity
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C+D

A+B

Valores de Competência Motora segundo as notas das

Provas de Aferição (4º ano, Melgaço, 2008)

André Lopes, Miguel Areias, Samuel Silva e Sérgio Barbosa, 

(2009). Qual a relação entre os níveis de aptidão morfológica, 

aptidão física, aptidão coordenativa e rendimento escolar em 

crianças do 4° ano de Melgaço ?
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Valores de Competência Motora segundo as notas das 

Provas de Aferição (4º ano, Amares, 2009)

Saraiva, J. & Rodrigues, L. (2010). Relação entre sucesso 

motor e desempenho escolar de crianças no 1.º ciclo do 

ensino básico no concelho de Amares, Portugal . Revista 

SPEF.

p= .000
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Provas Aferição

Língua 
Portuguesa Matemática LP+MAT

Masculino

Aptidão Física

Actividade Física

Aptidão Morfológica

Competência Motora .31* .26* .34*

Feminino

Aptidão Física .29*

Actividade Física

Aptidão Morfológica .29*

Competência Motora .38* .31* .39*

Valores correlação entre Provas de Aferição e 

Competência Motora (4º ano, Amares, 2009)

Saraiva, J. & Rodrigues, L. (2010). Relação entre sucesso 

motor e desempenho escolar de crianças no 1.º ciclo do 

ensino básico no concelho de Amares, Portugal . Revista 

SPEF.  
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Equação estrutural dos efeitos da competência motora sobre a função 

executiva de crianças e jovens
Dados não publicados

Carlos Luz, Rita Cordovil, Luis P. Rodrigues

 

 

 

Desenvolvimento dos conteúdos (texto de apoio) 

Rodrigues, Luis P. (2016). O desenvolvimento das habilidades motoras. In: Sebenta de 

desenvolvimento motor, (pp 187-204) Melgaço: texto exclusivamente para 

consulta dos estudantes ESDL. (em anexo no ponto 4) 

Rodrigues, Luis P., Saraiva, L., & Cordovil, R. (2014). Avaliação Motora. In R. Cordovil & 

J. Barreiros (Eds.), Desenvolvimento Motor na Infância (pp. 293-308). Lisboa: 

Edições FMH. 
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Desenvolvimento dos conteúdos (fichas de trabalho) 

Desenvolvimento das Habilidades Motoras 
FICHA DE TRABALHO 3 

 
Objetivo: Pesquisar sobre movimentos reflexos infantis.  
 
Na aula falamos de movimentos reflexos infantis. A tarefa que vos é pedida é que 
descrevam cinco destes movimentos reflexos. Desta descrição deve constar o estímulo 
que os ocasiona, a resposta motora estereotipada, e os tempos de aparição e 
desaparecimento. Devem constar também imagens ou filmes de cada reflexo. Usem os 
recursos existentes na biblioteca e procurem imagens e filmes online. 
 

NOME DO REFLEXO: 

Estímulo Resposta 
estereotipada 

Tempo 
aparecimento 

Tempo 
desaparecimento 

Imagens e 
Filmes 

     

     

NOME DO REFLEXO: 

Estímulo Resposta 
estereotipada 

Tempo 
aparecimento 

Tempo 
desaparecimento 

Imagens e 
Filmes 

     

     

NOME DO REFLEXO: 

Estímulo Resposta 
estereotipada 

Tempo 
aparecimento 

Tempo 
desaparecimento 

Imagens e 
Filmes 

     

     

NOME DO REFLEXO: 

Estímulo Resposta 
estereotipada 

Tempo 
aparecimento 

Tempo 
desaparecimento 

Imagens e 
Filmes 

     

     

NOME DO REFLEXO: 

Estímulo Resposta 
estereotipada 

Tempo 
aparecimento 

Tempo 
desaparecimento 

Imagens e 
Filmes 
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Desenvolvimento das Habilidades Motoras 
FICHA DE TRABALHO 4 

 
Objetivo: Observação, registo e avaliação do desempenho motor na execução do salto 
em comprimento a pés juntos. 
 
Material: Fichas de registo, vídeo mpeg de cinco crianças diferentes (a descarregar da 
aula no Moodle). 
 
Descarreguem os filmes para a observação. Utilizem cada um dos filmes para 
classificarem a prestação segundo uma das cinco formas / escalas de classificação 
diferentes (uma criança / filme para cada escala). 
 
Registem os resultados na ficha resumo (abaixo). A escala de análise por checklist 
(adaptada de DeOreo) deve ser preenchida diretamente na ficha de observação. 
 
 

Crianças 

 
 

   

Estádios 
(Gallahue) 

Estádios 
(Seefeldt e 

al) 

Fases e Componentes  
(Roberton & Halverson) 

Análise dicotómica 
(Haywood) 

Inicial □ 

Elementar □ 

Maturo □ 

Estádio 1 □ 

Estádio 2 □ 

Estádio 3 □ 

Estádio 4 □ 

Saída solo 
Nível Acção Pernas 

1 □ 2 □ 3 □ 

Nível Acção Tronco 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 

Nível Acção Braços 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

 
Voo e chegada ao solo 

Nível Acção Pernas 

1 □ 2 □ 3 □ 

Nível Acção Tronco 

1 □ 2 □ 3 □ 

Nível Acção Braços 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 

 

Saída solo 
Estádio Acção Pernas 

1 □ 2 □ 3 □ 

Estádio Acção Tronco 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 

Estádio Acção Braços 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

 
Voo e chegada ao solo 

Estádio Acção Pernas 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 

Estádio Acção Tronco 

1 □ 2 □ 3 □ 

Estádio Acção Braços 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 
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Estádios de desenvolvimento do salto horizontal a pés juntos 
(traduzido e adaptado de Gallahue e Clenaghan, 1985). 

ESTÁDIO INICIAL        

1. Balanço limitado, os braços não iniciam a acção de salto. 

2. Durante o voo os braços movem-se lateralmente e para baixo ou para trás e para cima, a fim de 
manter o equilíbrio. 

3. O tronco move-se na vertical; pouco ênfase no comprimento do salto. 

4. Movimento preparatório inconsistente em termos da flexão de pernas. 

5. Dificuldade na utilização dos dois pés. 

6. Extensão limitada dos tornozelos, joelhos e bacia no momento de takeoff. 

7. O peso do corpo "cai para trás" na recepção ao solo. 

ESTÁDIO ELEMENTAR     

1. Os braços iniciam a acção de salto. 

2. Os braços permanecem à frente do plano do corpo durante o movimento preparatório. 

3. Durante o voo os braços são colocados ao lado a fim de manter o equilíbrio. 

4. Movimento preparatório mais amplo e mais consistente.  

5. Extensão dos joelhos e bacia mais completa no momento de saída do solo. 

7. Ancas flectidos durante o voo; coxas mantidas numa posição de flexão. 

ESTÁDIO MATURO        

1. Os braços movem-se altos para trás no movimento preparatório. 

2. Durante a saída do solo os braços balançam para a frente com velocidade, atingindo uma posição 
elevada. 

3. Braços mantidos altos durante o salto. 

4. O ângulo de saída do tronco é de aproximadamente 45o. 

5. Ênfase na distância saltada. 

6. Movimento preparatório amplo e consistente. 

7. Extensão completa dos tornozelos, joelhos e ancas no momento de saída do solo. 

8. Coxas mantidas paralelas ao solo durante o voo, pernas verticalmente "penduradas". 

9. Transposição do peso do corpo para a frente na recepção ao solo. 
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Estádios de desenvolvimento do salto horizontal a pés juntos 

(traduzido e adaptado de Seefeldt, Reuscchlein e Vogel cit. por Malina. e Bouchard, 1972) 

Estádio 1 

A componente vertical da força pode ser maior que a horizontal, originando um salto 

resultante mais vertical. Os braços movem-se para trás, agindo como travões do 

momento do tronco enquanto as pernas se estendem para a frente do centro de 

massa. 

Estádio 2  

Os braços movem-se numa direcção antero-posterior durante a fase preparatória, mas 

movem-se lateralmente (winging action) durante a fase de voo. Os joelhos e bacia 

flectem e estendem mais que anteriormente.  O ângulo de saída do solo é ainda 

marcadamente acima de 45o.  A queda é realizada com a projecção do centro de massa 

dentro da base de sustentação e coxas perpendiculares ao solo. 

Estádio 3 

Os braços balançam atrás e à frente durante a fase preparatória.  Os joelhos e bacia 

flectem completamente antes da saída de solo.  Durante a fase de saída do solo os 

braços estendem-se e balançam anteriormente, mas não excedem a altura da cabeça.  

A extensão das pernas pode ser completa mas o ângulo de saída do solo é ainda maior 

que 45o .  Na queda as coxas ainda não são mantidas paralelas ao solo e a projecção do 

centro de massa está perto da base de sustentação. 

Estádio 4 

Os braços balançam vigorosamente durante a saída do solo, alcançando a extensão 

total acima da cabeça no momento de saída do solo.  A bacia e joelhos estendem-se 

completamente com o ângulo de saída a 45o ou menos.  Na preparação para a queda 

os braços são trazidos para baixo e as pernas lançadas para a frente com as coxas 

paralelas ao solo.  A projecção do centro de massa encontra-se bem atrás da base de 

sustentação até ao momento do primeiro contacto com o solo, neste momento as 

pernas são flectidas e os braços lançados à frente para manter o momento da acção e 

colocar o centro de gravidade para além dos apoios. 
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Escala de observação do salto horizontal a pés juntos 
(traduzido e adaptado de DeOreo, 1980) 

 

Preparação para a saída do solo SIM NÃO 

1. Tornozelos, joelhos e bacia estão fletidos (aproximadamente 90o).   

2. Braços balançam atrás e à frente.   

3. Tronco inclinado para a frente.   

Saída do solo   

1. Balanço dos braços para trás e para baixo e para a frente.   

2. Tornozelos, joelhos e bacia aumentam a flexão quando os braços 
balançam atrás.   

3. Tronco continua a inclinação à frente.   

4. Calcanhares saem do solo quando os braços iniciam o movimento de 
balanço à frente.   

5. Ângulo de saída do solo de aproximadamente 45o.   

6. Tornozelos, joelhos e bacia estendem completamente.   

7. Braços estendem à frente e acima da cabeça colocando-se numa 
linha recta em continuidade com todo o corpo.   

Voo   

1. Depois da saída do solo as pernas começam a fletir, com os 
calcanhares aproximando-se das nádegas.   

2. Flexão da bacia eleva as coxas para perto do tronco.   

3. Pernas balançam à frente para assumirem posição de chegada ao 
solo.   

4. Braços e tronco são trazidos à frente.   

Chegada ao solo   

1. Braços e tronco continuam movimento para a frente e para baixo.   

2. Pernas à frente do corpo com o tronco próximo das coxas.   

3. Quando os pés tocam o chão dá-se uma flexão dos joelhos com o 
peso do corpo num movimento continuado para a frente e para 
baixo. 
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Escala de observação do salto horizontal a pés juntos 
 (traduzido e adaptado de Roberton e Halverson, 1984) 

Fase de saída do solo 

Componente acção das pernas 

Nível 1. "Fall and catch" - O peso move-se para a frente. O joelho e tornozelos são 
mantidos em flexão ou estendem-se levemente à medida que a gravidade faz rodar o 
corpo na palma dos pés. A saída do solo ocorre quando os calcanhares são "puxados" 
do solo em preparação para a chegada ao solo. 

Nível 2. Saída do solo com dois pés; Extensão parcial - Ambos os pés deixam o chão 
simetricamente, mas a bacia, joelhos e/ou tornozelos não atingem a extensão total na 
saída do solo. 

Nível 3. Saída do solo com dois pés; Extensão completa - Ambos os pés deixam o solo 
simetricamente com bacia, joelhos e tornozelos estendidos completamente. 

Componente acção do tronco 

Nível 1. Ligeira inclinação. Cabeça para trás - O tronco inclina-se à frente menos de 30o 
relativamente à vertical. O pescoço está em hiper-extensão. 

Nível 2. Ligeira inclinação. Cabeça alinhada com o tronco  - O tronco inclina-se à frente 

menos de 30o relativamente à vertical, com o pescoço fletido ou alinhado com o tronco 
no momento de saída do solo. 

Nível 3. Inclinação à frente; Queixo "encolhido" - O tronco inclina-se à frente 30o ou mais 
relativamente à vertical, com o pescoço fletido no momento de saída do solo. 

Nível 4. Inclinação à frente; Cabeça alinhada. O tronco inclina-se à frente 30o ou mais 
relativamente à vertical. O pescoço está alinhado com o tronco ou ligeiramente 
estendido no momento de saída do solo. 

Componente acção dos braços 

Nível 1. Braços inactivos - Os braços são mantidos lateralmente junto ao corpo e flectidos 
pelos cotovelos. O movimento dos braços, se existe, é inconsistente e ao acaso. 

Nível 2. Braços em forma de asas (winging arms)  - Os braços estendem-se atrás numa 
postura "alada" no momento de saída do solo. 

Nível 3. Braços em abdução - Os braços encontram-se abdutidos cerca de 90o, 

normalmente com os braços fletidos, numa posição alta ou média 

Nível 4. Braços à frente com extensão parcial - Os braços movem-se para a frente e para 
cima com o mínimo de abdução, encontrando-se numa extensão incompleta acima da 
cabeça no momento de saída do solo. 

Nível 5. Braços à frente completamente estendidos - Os braços movem-se para a frente, 
atingindo a extensão total acima da cabeça no momento de saída do solo. 
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Fase de Voo e Chegada ao solo 

Componente acção das pernas 

Nível 1. "Flexão" mínima - A coxa permanece durante o voo a 45o abaixo da horizontal. As 
pernas podem assumir configurações simétricas ou assimétricas durante o voo, resultando 
em chegada ao solo a um ou dois pés. 

Nível 2. "Flexão" parcial - Durante o voo a bacia e joelhos flectem sincronizadamente e as coxas 

aproximam-se dos 20 a 35o abaixo da horizontal. Antes da chegada ao solo as pernas 
estendem (chegada ao solo a dois pés). 

Nível 3. "Flexão" total - Durante o voo a flexão dos joelhos precede a flexão da coxa sobre a 
bacia. Após esta as coxas são trazidas para a horizontal. Os joelhos estendem-se, preparando 
uma chegada ao solo a dois pés. 

Componente acção do tronco 

Nível 1. Ligeira inclinação - Durante o voo o tronco mantem a sua inclinação à frente (menos de 

30o ), flectindo depois para a chegada ao solo. 

Nível 2. Inclinação corrigida - O tronco corrige a sua inclinação à frente (de 30o ou mais) por 
hiperextensão, flectindo depois à frente para a chegada ao solo. 

Nível 3. Manutenção da inclinação - O tronco mantem a inclinação à frente (de 30o ou mais) 
desde o saída do solo até meio do voo, flectindo depois à frente para a chegada ao solo. 

Componente acção dos braços 

Nível 1. Braços em forma de asas (winging arms)  - Nos saltos com saída do solo a dois pés os 
ombros retraem-se enquanto os braços se estendem atrás durante o voo. Movem-se para a 
frente (em accção de páraquedas) durante a chegada ao solo. 

Nível 2. Braços em abdução; Rotação lateral - Durante o voo os braços mantêem-se altos  e 
continuam a rotação lateral.  Acção de páraquedas na chegada ao solo. 

Nível 3. Braços em abdução; Rotação no plano médio-  Durante o voo os braços assumem uma 
posição alta ou média mas cedo rodam no plano médio.  Acção de páraquedas na chegada ao 
solo. 

Nível 4. Braços acima da cabeça - O Durante o voo os braços são mantidos acima da cabeça. A 
meio do voo os braços baixam, chegando à frente na recepção ao solo. 

 

 
  



 

91 

 

 

Plano de observação do desenvolvimento do  
salto horizontal a pés juntos por níveis de decisão 

 (traduzido e adaptado de Haywood, 1986). 

 

  Saída do solo: Acção das pernas 

Observe lateralmente:  Ambos os pés deixam o 
solo simultâneamente ? 

  

 
Estádio 1 

Salto assimétrico 

não sim

 
Estádio 2 ou 3 

As pernas estão completamente 
estendidas no momento final da 

saída do solo ? 

 

  
Estádio 2 

Simétrico, 
extensão parcial. 

não sim

 
Estádio 3 

Simétrico, 
extensão 

total. 

 

  Saída do solo: Acção do Tronco 

O tronco está a mais ou menos de 30º com a 
vertical no momento de saída do solo? 

  

 

Estádio 1 ou 2 

O pescoço está fletido ou alinhado? 

 Estádio 3 ou 4 

O pescoço está alinhado com 
 o tronco ou estendido? 

não sim

 

não sim

 

Estádio 1 

Menos de 30º, 
cabeça para 

trás 

Estádio 2 

Menos de 30º, 
cabeça flectida ou 

alinhada 

Estádio 3 

Mais de 30º, pescoço 
flectido 

 Estádio 4 

Mais de 30º, cabeça 
flectida ou alinhada 

 

menos mais 
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Saída do solo: Acção dos braços 

Os braços são ativos ?  Se são, movem-se 
simetricamente ? 

  

Estádio 1 

Braços inativos 
ou assimétricos. 

não sim

 Estádio 2 a 5 

Os braços movem-se 
para baixo e para trás 

ou para a frente e 
lateralmente ? 

 

 
Estádio 2 

Braços em forma de 
"asas" 

baixo frente

 

Estádio 3 a 5 

Os braços movem-se para o 
lado (abdução) ou para a 

frente ? 

 
 Estádio 3 

Abdução dos 
braços  

abdução frente

 

Estádio 4 ou 5 

Os braços movem-se para a 
frente até cerca da altura 
dos ombros ou acima da 

cabeça (formando uma linha 
recta com o tronco) ? 

 
 

 

Estádio 4 

Braços para a frente, 
parcialmente 

fletidos 

altura

ombros

acima

cabeça
 

 

Estádio 5 

Braços para a 
frente, completa-
mente estendidos 
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Voo e chegada ao solo: Acção das pernas 

Durante o voo as coxas são mantidas num ângulo menor que 45º da 
horizontal? A chegada ao solo é feita com dois pés? 

 

Estádio 1 

Flexão mínima, pernas 
assimétricas, chegada ao 

solo a 1 pé.. 

não sim

 

Estádio 2 a 4 

As pernas são mantidas 
simétricas? 

 

 

                            Não                
 
 

Estádio 2 
Pernas assimétricas, 

chegada ao solo  
a 2 pés. 

     Sim 
 
 

Estádio 3 ou 4 
Os joelhos fletem antes da 

flexão da bacia trazer as 
coxas à posição horizontal? 

(depois os joelhos 
estendem para a chegada 

ao solo a 2 pés) 

 
 Estádio 3 

Flexão simultânea dos 
joelhos e bacia  

Estádio 4 

Flexão das pernas segmentada e 
sequencial 
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Voo e chegada ao solo: Acção do tronco 

O tronco mantém uma inclinação de 30º ou mais?? 
 

Estádio 1 

Ligeira inclinação. 

não sim

 

Estádio 2 a 4 

O tronco realiza uma 
hiperextensão durante o 

voo ou mantém uma 
inclinação à frente até à 
flexão para a chegada ao 

solo? 

 

 

 
                  Hiperextensão                

 
Estádio 2 

Inclinação corrigida. 

 
     Manutenção inclinação 

 
Estádio 3 ou 4 

Inclinação mantida 

 

 
 
 
 
 
Voo e chegada ao solo: Acção dos braços 

Durante o voo os braços estão simétricos? 

 

Estádio 1 

Braços assimétricos.. 

não sim

 

Estádio 2 a 4 

Os barcos movimentam-
se para trás no voo e 
tipo páraquedas na 
chegada ao solo ou 

permanecem à frente / 
lado?? 

 

 

 
                       para trás 

 
 

Estádio 2 
Braços em forma de 

“asas”. 

 
     á frente / lado 

 
 

Estádio 3 ou 4 
Os braços estão acima da 
cabeça, sendo levados à 
frente para a chegada ao 

solo? 

 
 

 
não 

 
 

Estádio 3 
Braços altos ou médios 

(páraquedas)  

 
           sim 

 
 

Estádio 4 
Braços acima da cabeça e 

levados à frente para a chegada 
ao solo 



 

 

Desenvolvimento das Habilidades Motoras 
 

FICHA DE TRABALHO 5 
 

Objectivo: Filmagem, observação, registo e avaliação do desempenho motor na 

execução do pontapear 

 

Material: Fichas de registo, filmagem vídeo de uma criança a efetuar pelo aluno. 

 

Filme uma criança ou adolescente na realização de um pontapé com o máximo de 

potência. Coloque-se lateralmente para a filmagem e procure utilizar um processo que 

permita a utilização de câmara lenta na observação (usualmente os smartphones 

possuem esta possibilidade). Filme 3 tentativas 

 

Observe cada uma das execuções das crianças e classifique-as segundo os diferentes 

sistemas de observação. 

 

Criança Estádios  
(Gallahue e Ozmun) 

Fases e Componentes  
(Seefeldt e Haubenstricker) 

 
 
Tentativa 1 

Inicial □ 

Elementar □ 

Maturo □ 

Estádio 
 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 

 

 
 
Tentativa 3 

Inicial □ 

Elementar □ 

Maturo □ 

Estádio 
 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 

 

 
 
Tentativa 3 

Inicial □ 

Elementar □ 

Maturo □ 

Estádio 
 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 
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Estádios de desenvolvimento do pontapear 
(traduzido e adaptado de Gallahue e Ozmun, 1998). 

ESTÁDIO INICIAL                

Os movimentos são escassos durante o acto de pontapear. 

O tronco permanece direito. 

Os braços são usados para manter o equilíbrio. 

A perna que pontapeia efectua um movimento limitado. 

O movimento para a frente é escasso e não se observa inércia. 
A criança pontapeia arrastando a bola mais do que pontapear directamente com impulso. 

ESTÁDIO ELEMENTAR       

O movimento preparatório para trás produz-se à altura do joelho. 

A perna que pontapeia tende a permanecer em flexão. 

A inércia limita-se a um movimento para a frente do joelho. 

Um ou mais passos são dados deliberadamente na direcção da bola. 

ESTÁDIO MATURO  

Os braços deslocam-se com movimento alternado no momento de pontapear. 

Durante a fase de inércia o tronco inclina-se. 

O movimento da perna que pontapeia começa à altura da coxa. 

Existe flexão ligeira da perna que sustém o peso do corpo ao estabelecer o contacto. 

Aumenta o balanço da perna em distância. 

A inércia eleva a perna; o pé que faz de suporte desloca-se apoiando-se sobre os dedos ou perde mesmo o 
contacto com o solo. 

A aproximação à bola é feita em corrida ou com um pequeno salto. 
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Escala de observação do desenvolvimento do pontapear 
(traduzido e adaptado de Haubenstricker, 1981; Seefeldt, 1972; Seefeldt e 

Haubenstricker, 1975, 1982, citado em Payne e Isaacs, 1991 ) 

Estádio 1 

Fase preparatória: Geralmente a criança está parada perto da bola. Se a criança se mover para 
pontapear, os passos são curtos e está preocupada em contactar a bola do que em ganhar 
balanço. 

Produção de força:  A coxa da perna que pontapeia move-se para a frente com o joelho flectido 
e está quase paralela ao solo no momento em que o pé contacta com a bola. A extensão da 
perna ocorre depois do contacto, resultando mais num empurrar da bola do que num 
pontapear. Os braços geralmente estão numa posição simétrica, mas podem mostrar uma 
oposição sobretudo em crianças mais velhas. 

Após o contacto (Follow-through): O joelho da perna que pontapeia continua a estender-se até 
se aproximar dos 180º. Se o tronco estiver inclinado para a frente no contacto com a bola, a 
criança dará um passo à frente para readquirir o equilíbrio. Se o tronco estiver inclinado para 
trás, a perna que pontapeia mover-se-á para trás depois do contacto com a bola para 
readquirir o equilíbrio do corpo. 

Estádio 2 

Fase preparatória: A criança está parada. A acção inicial envolve a hiper extensão da perna e 
flexão do joelho fazendo com que a coxa da perna que pontapeia fique atrás do plano do 
corpo. Os braços podem mover-se em oposição em situações de hiper extensão extrema da 
perna. 

Produção de força:  A perna que pontapeia move-se para a frente com o joelho flectido. A 
extensão do joelho dá-se imediatamente antes do contacto com a bola. A oposição braços 
/pernas ocorre durante o pontapear. 

Após o contacto (Follow-through): A extensão do joelho continua após o contacto do pé com a 
bola, mas a força do pontapé normalmente não é suficiente para deslocar o corpo para a 
frente. Em vez disso, a criança geralmente dá uns passos para o lado ou para trás. 

Estádio 3 

Fase preparatória: A criança dá um ou mais passos deliberados para se aproximar da bola. A 
perna de suporte está perto da bola e ligeiramente ao lado. 

Produção de força:  O pé que pontapeia  mantém-se perto do solo durante o movimento de 
aproximação à bola, resultando numa menor flexão do que no estádio 2. O tronco mantém-se 
perto da posição vertical, impedindo a máxima produção de força. O joelho começa a 
estender-se antes do contacto. A oposição braços/pernas é evidente. 

Após o contacto (Follow-through): A força do pontapé pode levar a criança a ultrapassar o 
ponto de contacto se a aproximação for vigorosa. Contudo a criança pode manter-se perto do 
ponto de contacto. 
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Estádio 4 

Fase preparatória: O movimento de aproximação envolve um ou mais passos sendo o último 
passo aéreo. Isto permite a hiper extensão da perna e flexão do joelho como no estádio 2. 

Produção de força: Os ombros estão retraídos e o tronco está inclinado para trás ao mesmo 
tempo que a perna de suporte entra em contacto com o solo e a perna que pontapeia move-
se para a frente. O movimento da coxa quase que pára enquanto o joelho se estende mesmo 
antes do contacto com a bola. O movimento de oposição braços/pernas está presente como 
nos estádios anteriores. 

Após o contacto (Follow-through): Se o movimento para a frente do pontapear é suficiente 
forte, a criança ou torna a cair sobre o pé de suporte ou com o pé do batimento (movimento 
tipo tesoura). Se o pontapé não é vigoroso, a criança dá apenas um passo na direcção da 
bola. 

 

 

 

 



 

 

Questões orientadoras 

 O que caracteriza os movimentos reflexos infantis? 

 O que são movimentos espontâneos? Quando existem e o que os caracteriza? 

 Como diferenciamos movimentos reflexos infantis dos movimentos 

espontâneos? 

 Os movimentos reflexos cumprem um papel relevante no percurso do 

desenvolvimento motor nos primeiros tempos de vida. Procure explicar essa 

importância, quer do ponto de vista do desenvolvimento da  criança / bébé, 

quer das informações que eles nos permitem retirar.  

 O que pode explicar que seja possível encontrar momentos (idades) 

normativas bem marcadas para o aparecimento e desenvolvimento dos 

movimentos rudimentares e reflexos em todas as crianças? (sendo que nas 

habilidade motoras fundamentais tal já não é verdade?) 

 Gallahue propôs uma perspectiva de avaliação / observação das habilidades 

motoras fundamentais que se divide por estádios ou etapas: inicial, elementar 

e matura. Explique o que pretende o autor caracterizar com cada uma delas. 

 Em que momento da vida da criança devem decorrer as aprendizagens das 

habilidades motoras fundamentais? 

 Segundo a estrutura normativa do desenvolvimento motor, a certa altura a 

criança deve ter estruturado um comportamento maturo na execução da 

maior parte das habilidades motoras fundamentais.  

o         Em que altura deverá acontecer esta fase do desenvolvimento motor? 

o         Diga quais devem (ou deveriam ser) então a partir desta idade a 

preocupação fundamental da estimulação motora (quais os objectivos do 

trabalho com as crianças). 

 Comente a frase “ Na idade adulta todas as habilidades motoras fundamentais 

demonstram um nível de execução maturo “. 

 Como podemos classificar / agrupar as habilidades motoras fundamentais?  

 Como podemos avaliar as habilidades motoras fundamentais? 
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 Diga se concorda com esta frase, explicando porquê: “Na generalidade das 

crianças é possível estabelecer uma relação precisa entre a evolução do 

desempenho nos diferentes segmentos corporais pertencentes a uma 

habilidade motora”  

 Porque se diz que as habilidades motoras fundamentais dependem da 

estimulação que a criança possa ter no seu dia-a-dia? 

 O que se entende por habilidades motoras especializadas? 

 Como é possível atingir um alto nível de desempenho nas habilidades motoras 

especializadas? 

 Qual a importância do desenvolvimento das habilidades motoras na infância e 

juventude, para o percurso de vida adulta e terceira idade? 

 O que entendemos por competência motora e qual a sua importância nos 

estilos de vida ativos dos jovens e adultos? 

Bibliografia complementar. 

Gallahue, D. L. (2002). Desenvolvimento motor e aquisição da competência motora 

na Educação de Infância. In B. Spodek (Ed.), Manual de Investigação em 

Educação de Infância (pp. 49-83). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

Barreiros, J., & Cordovil, R. (2014). Desenvolvimento motor inicial. In R. Cordovil & J. 

Barreiros (Eds.), Desenvolvimento Motor na Infância (pp. 65-80). Lisboa: 

Edições FMH. 

Barreiros, J., & Cordovil, R. (2014). Movimentos rudimentares. In R. Cordovil & J. 

Barreiros (Eds.), Desenvolvimento Motor na Infância (pp. 81-108). Lisboa: 

Edições FMH. 

Barreiros, J., & Cordovil, R. (2014). Movimentos fundamentais. In R. Cordovil & J. 

Barreiros (Eds.), Desenvolvimento Motor na Infância (pp. 109-142). Lisboa: 

Edições FMH. 

Gabbard, Carl (2014). Lifelong Motor Development. Boston: Pearson-Benjamin 

Cummings.  
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Aulas 8-11 

Crescimento. O crescimento ósseo, muscular, e da massa 

adiposa. Crescimento e mudanças nos tecidos e estruturas 

orgânicas. Curvas de distância e velocidade. A 

proporcionalidade do crescimento. O dimorfismo sexual. O 

salto pubertário. A idade adulta e a regressão e as 

determinantes do crescimento ósseo e muscular. 

8 horas 

 

Objetivos 

Neste conjunto de aulas pretende-se que os alunos adquiram as seguintes 

competências e conhecimentos: 

1. Entender a noção de morfologia percebendo-a nas dimensões das mudanças 

nas várias estruturas e tecidos constituintes do corpo humano e da sua 

relação com o movimento, ao longo de todo o ciclo de vida; 

2. Conhecer as características normativas do crescimento e mudança da massa 

óssea, massa muscular, tecido nervoso, massa adiposa, e órgãos internos.  

3. Conhecer, interpretar e saber utilizar as representações normativas do 

crescimento (gráficos de distância, gráficos de velocidade, gráficos 

percentílicos); 

4. Perceber o conceito de crescimento diferenciado e suas consequências nas 

modificações das proporções corporais até à idade adulta; 

5. Conhecer saber interpretar o fenómeno do dimorfismo sexual no crescimento 

ao longo do ciclo de vida e suas consequências para o rendimento motor; 

6. Reconhecer as variações de crescimento associadas a características 

genéticas, de nutrição e saúde, e ambientais, e suas implicações na tendência 

secular de crescimento; 

7. Conhecer as características relativas aos momentos de grande velocidade de 

crescimento, e aos momentos de crescimento lento, e saber interpretar as 

suas consequências para o processo de desenvolvimento motor; 

8. Saber utilizar as técnicas, instrumentos e protocolos adequados para a 

avaliação da morfologia e do crescimento. 
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Conteúdos 

1) O crescimento estatural. Características normativas e de variabilidade ao 

longo da idade. O salto pubertário no crescimento estatural: duração e 

caracterização dos momentos de take-off, pico de velocidade de 

crescimento, e finalização do salto pubertário.  

2) Variações da massa corporal total (peso), e da sua relação com a estatura 

(IMC) ao longo da idade. Características normativas e variabilidade ao longo 

do ciclo de vida. Diferenciação de sexos no crescimento da massa corporal 

total e do IMC. O peso e o IMC como indicadores da aptidão morfológica na 

sua relação com a obesidade e a saúde das populações ao longo do ciclo de 

vida. 

3) O processo de crescimento ósseo: os pratos de crescimento ósseo e o 

processo de mineralização óssea ao longo do crescimento infanto-juvenil. A 

construção da massa óssea e suas determinantes. A densidade mineral 

óssea como elemento preponderante das propriedades do osso e suas 

características associadas ao período de vida. As diferenciações de sexo na 

construção, remodelação, manutenção e perda óssea. Os momentos de 

finalização do crescimento ósseo. 

4) Crescimento da massa muscular. Os fenómenos de hipertrofia e hiperplasia. 

Ritmo e velocidade de crescimento normativo das estruturas musculares. 

Dimorfismo sexual no crescimento muscular. Períodos críticos para a 

estimulação do crescimento muscular. A associação entre a estrutura e a 

função muscular (força). 

5) Crescimento da massa adiposa. Constituintes da massa adiposa: as pregas 

adiposas, a adiposidade visceral, a gordura fundamental. Ritmo e 

velocidade de crescimento normativo da massa adiposa. Dimorfismo sexual 

no crescimento da massa adiposa. O fenómeno do ressalto de adiposidade 

(adiposity rebound). Relação entre a massa adiposa e a prestação motora. 

6) O crescimento dos órgãos internos que suportam directamente a 

possibilidade de movimento (coração, pulmões). Análise normativa 

relacionada com as mudanças da função cardio-respiratória ao longo do 

ciclo de vida e segundo o sexo. 

7) As mudanças de proporções da morfologia óssea ao longo do crescimento. 

O caso particular do crescimento da cabeça e do SNC. O conceito de frame 

size e de crescimento em envergadura corporal. As variações de 

crescimento da cintura pélvica e escapular. Tempos e rácios de crescimento 
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ósseo das dimensões de largura corporal, de acordo com o sexo. Os ritmos 

de crescimento das diferentes estruturas morfológicas, e sua relação com o 

processo de desenvolvimento humano em geral, e motor em particular. 

8) Os fenómenos de canalização e tracking do crescimento. O crescimento 

como janela para o desenvolvimento e como indicador de bem-estar das 

populações. A tendência secular do crescimento em altura. 

9) Os métodos de medição e avaliação do crescimento. Técnicas e 

procedimentos. As técnicas de antropometria para medição de indicadores 

simples (altura, comprimento, peso, pregas, diâmetros, e perímetros). Os 

indicadores morfológicos compostos (IMC, somatótipo, frame size, perfil de 

Mollison). Os descritores / tabelas normativas utilizadas para avaliação da 

morfologia. A utilização dos programas da Organização Mundial de Saúde 

para avaliação do crescimento e estatuto ponderal (Anthro e Anthro Plus). 

 

 

Desenvolvimento dos conteúdos (diapositivos) 

O milagre do Crescimento
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A Criança ao longo do tempo

A Virgem e filho com S. João 

Baptista

Bassano, 1570

 

A Criança ao longo do tempo

Dança de paisanos, Peter Bruegel , 1568  

A Criança ao longo do tempo

A Virgem do cravo, Da Vinci  1480  
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O estudo do crescimento humano

• “As mulheres não apresentam nenhuma proporção especial”

(Cennino Cennini, 1400)

• 1502 - Gabrielo de Zerbis descreveu as diferenças anatómicas

entre adultos e crianças.

• 1700 - Início do estudo do peso à nascença e a sua relação com

a saúde da criança.

• 1715 - O Conde Philibert du Montbeillard mede a estatura do seu

filho a cada seis meses e até aos 18 anos.

 

O estudo do crescimento humano

• 1876 - Pagliani notou que crianças de mais elevado estrato

social eram mais altas, mais pesadas e tinham uma capacidade

vital superior á dos seus pares de menor recursos.

• 1833 - Factories Regulation Act (Inglaterra) - proíbe o emprego

de crianças com menos de 9 anos e estipula períodos

obrigatórios para alimentação e descanso para as crianças

mais velhas.

• 1917-1942 - Com a publicação do livro de D’Arcy Thompson

“On Growth and Form” torna-se clara a ideia que toda a criança

normal, saudável e nutrida segue o mesmo padrão básico de

crescimento desde o nascimento à idade adulta.

 

A – Curva de distância do crescimento

Representa o produto de crescimento
num determinado momento

B – Curva de velocidade do crescimento

Representa o processo de crescimento, 
ou seja, os momentos de maior ou 
menor aceleração de crescimento

Curvas de crescimento humano
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Curva de velocidade de crescimento

 

Peso (crescimento da massa)

 

Crescimento ósseo
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Crescimento ósseo

 

Crescimento ósseo

 

Crescimento ósseo
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Crescimento ósseo

 

Crescimento massa muscular

 

Crescimento massa muscular
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Crescimento massa adiposa

 

Crescimento osso, músculo e gordura

 

Crescimento osso, músculo e gordura
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Crescimento osso, músculo e gordura

 

Crescimento osso, músculo e gordura

 

Crescimento dos orgãos

 



 

111 

 

Ritmos de crescimento

 

Proporções corporais

 

Proporções corporais
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Avaliação do crescimento

 

Avaliação do crescimento

 

EMCV
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EMCV
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Canalização e Tracking

O conceito de rastreio 

(tracking) de uma medida 

implica a manutenção de 

uma mesma ordem 

(localização percentílica) 

dentro de um grupo ao longo 

do tempo 

 

Possibilidade previsão
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Tendência Secular de Crescimento

 

Tendência Secular de Crescimento

Média Altura Sexo Masculino - Viana do Castelo
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Tendência Secular de Crescimento

Média Alturas Sexo Feminino - Viana do Castelo
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115 

 

Resumo Crescimento

• O crescimento realiza-se por impulsos.

• O ritmo de crescimento não é uniforme nas diferentes 
estruturas o que origina modificação nas 
proporcionalidades.

• A velocidade de crescimento (estatural) é 
relativamente constante entre os 5-6 aos 9-10 anos.

• Durante o salto pubertário as modificações são 
enormes.

 

Resumo Crescimento

• A qualidade e quantidade de massa óssea formada 

depende em muito da estimulação e nutrição adequada 

durante a infância e puberdade.

• O crescimento (e maturação) das estruturas 

musculares e orgânicas  implica grandes diferenças 

nas capacidades motoras dos indivíduos

• O dimorfismo sexual é evidente no crescimento 

morfológico.

 

Resumo Crescimento

• A estatura das populações reflecte as mudanças socio-

económicas e de bem-estar das populações. A 

tendência existente ao longo do tempo é denominada 

tendência secular de crescimento em estatura.

• É possível seguir as características do crescimento 

morfológico ao longo do tempo. Espera-se que exista 

um comportamento canalizado, expresso pela 

estabilidade de localização percentílica do indivíduo 

entre os pares. No entanto a variabilidade, mesmo 

neste contexto, é muito grande (felizmente para nós)
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Desenvolvimento dos conteúdos (texto de apoio) 

Rodrigues, Luis P. (2016). O Crescimento. In: Sebenta de desenvolvimento motor, (pp 

207-240). Melgaço: texto exclusivamente para consulta dos estudantes ESDL. 

(em anexo no ponto 4) 

Desenvolvimento dos conteúdos (fichas de trabalho) 

Crescimento e morfologia 
 

FICHA DE TRABALHO 6 

Vamos iniciar o estudo do crescimento. O objectivo desta ficha de trabalho será 

o de percebermos as características do crescimento humano e as diferenças e 

semelhanças entre sexos. 

No site do CDC (https://www.cdc.gov/growthcharts/data/zscore/statage.xls) 

podem descarregar um ficheiro contendo os valores relativos ao NHANNES II (estudo 

de crescimento norte-americano). Neste ficheiro podem encontrar os valores de 

estatura média encontrados nas diferentes idades (por meses) nos rapazes e raparigas. 

Encontram também os valores de Percentil 5 (P5) e Percentil 95 (P95) que 

representam respetivamente os indivíduos mais baixos e mais altos da população. 

As tarefas que vos são pedidas, são: 

1. Fazer a representação gráfica do crescimento acumulado (valor da estatura 

alcançada em cada idade) para cada sexo (separados), utilizando os valores de P5, 

Média e P95. 

2. Juntar no mesmo gráfico as representações dos valores médios da estatura 

alcançada em cada idade por rapazes e raparigas. 

3. Fazer a representação gráfica da velocidade de crescimento (valor do incremento 

em estatura em cada intervalo de idade) para cada sexo (separados), utilizando os 

valores de P5, Média e P95. 

4. Juntar no mesmo gráfico as representações dos valores médios de incremento em 

estatura em cada intervalo de idade dos rapazes e raparigas. 

5. Após terem os resultados gráficos, destaquem (digam) duas semelhanças e duas 

diferenças entre as formas das curvas de crescimento de rapazes e raparigas. 

No final colem os gráficos numa folha Word, juntem a resposta ao ponto 5 e enviem 

pelo Moodle. 

 Bom trabalho. 

https://www.cdc.gov/growthcharts/data/zscore/statage.xls
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Crescimento e morfologia 

 
FICHA DE TRABALHO 7 

 
Continuando a nossa análise do perfil morfológico vamos hoje tornar a utilizar as 

medidas de quatro meninos e meninas do Observatório da Criança e Jovem de 

Melgaço, e classificar e analisar os valores das suas medidas do Peso e Altura de cada 

um deles tomando como referência a distribuição percentílica das crianças vianenses 

(EMCV) , e compará-lo com o resultante das referências normativas do CDC (localizar o 

percentil exato através do site referenciado no moodle). 

 
Estudo Morfofuncional da Criança Vianense 

Normas Percentílicas 
ALTURA (Percentis 5, 10, 25, 50, 75, 90, 95) 

 
 
 RAPAZES  RAPARIGAS 

 Idade Altura 
Percentil 

EMCV 
Percentil 

CDC  Idade Altura 
Percentil 

EMCV 
Percentil 

CDC 

14_1_086 7 121.3   14_1_061 7 128.5   

 10 138.7    10 146.9   

14_1_039 7 123.8   14_1_092 7 125.9   

 10 141.0    10 144.9   

97_1_075 7 120.9   97_1_093 7 113.6   

 10 140.3    10 129.9   

97_1_081 7 122.0   97_1_106 7 113.9   

 10 136.2    10 131.9   
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Estudo Morfofuncional da Criança Vianense 
Normas Percentílicas 

PESO (Percentis 5, 10, 25, 50, 75, 90, 95) 

 

 
 
 RAPAZES  RAPARIGAS 

 Idade Peso 
Percentil 

EMCV 
Percentil 

CDC  Idade Peso 
Percentil 

EMCV 
Percentil 

CDC 

14_1_086 7 23.5   14_1_061 7 40.5   

 10 32.0    10 61.0   

14_1_039 7 25.0   14_1_092 7 26.0   

 10 42.0    10 38.0   

14_1_075 7 25.0   14_1_093 7 22.0   

 10 38.5    10 31.5   

14_1_081 7 25.0   14_1_106 7 19.5   

 10 38.0    10 28.0   
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Crescimento e morfologia 
 

FICHA DE TRABALHO 8 
 

Agora que já aprendemos como podemos classificar as crianças segundo o seu 

IMC, vamos utilizar as mesmas crianças que tratamos anteriormente e vamos avaliá-las 

quanto à adiposidade utilizando o método indirecto do IMC. 

Para tal vamos utilizar os valores percentílicos indicados no gráfico do CDC e os 

valores de corte propostos pelo IOTF. 

Rapazes 

 Idade Altura Peso IMC Percentil Classificação 

 7 121.3 23.5    

14_1_086 8 127.9 26.0    

 9 131.8 29.0    

 10 138.7 32.0    

 7 123.8 25.0    

14_1_039 8 130.7 31.0    

 9 135.5 36.0    

 10 141.0 42.0    

 7 120.9 25.0    

14_1_075 8 129.0 28.0    

 9 133.4 32.0    

 10 140.3 38.5    

 7 122.0 25.0    

14_1_081 8 128.2 30.0    

 9 131.2 37.0    

 10 136.2 38.0    

Raparigas 

 Idade Altura Peso IMC   

 7 128.5 40.5    

14_1_061 8 135.6 44.5    

 9 139.8 49.5    

 10 146.9 61.0    

 7 125.9 26.0    

14_1_092 8 133.3 31.5    

 9 137.5 35.0    

 10 144.9 38.0    

 7 113.6 22.0    

14_1_093 8 119.8 23.0    

 9 122.8 26.0    

 10 129.9 31.5    

 7 113.9 19.5    

14_1_106 8 121.5 21.0    

 9 125.8 24.5    

 10 131.9 28.0    
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Crescimento e morfologia 
 

FICHA DE TRABALHO 9 
 
Hoje vamos avaliar a percentagem de massa gorda (%MG) de crianças. Para tal vamos 
utilizar dois métodos abaixo descritos. Após a classificação elabora um pequeno texto 
comparando os valores e concluindo sobre as diferenças encontradas. 
 

1. Slaughter et colaboradores em 1988, em que são usadas as pregas adiposas 
tricipital e subescapular ou tricipital e geminal segundo as fórmulas: 
 

Crianças pré-pubertárias com (P. Tricipital + P. Subescapular) < 35 mm 

%MG Rapazes Caucasianos =1,21 (P. Trc + P. Sbs) - 0,008 (P. Trc + P. Sbs)2 - 1,7 
%MG Raparigas = 1,33 (P. Trc + P. Sbs) - 0,013 (P. Trc + P. Sbs)2 - 2,5 

 
Crianças pré-pubertárias com (P. Tricipital + P. Subescapular) > 35 mm 

Rapazes = 0,783 (P. Tricipital + P. Subescapular) + 1,6  
Raparigas = 0,546 (P. Tricipital + P. Subescapular) + 9,7 

 
Crianças (8-18 anos) com (P. Tricipital + P. Geminal) 

Rapazes – 0.735 (P. Tricipital + P. Geminal) + 1.0 
Raparigas - 0.610 (P. Tricipital + P. Geminal) + 5.1 

 
2. Dezenberg et colaboradores em 1999, em que é usado a prega adiposa tricipital, 
peso, sexo e etnia segundo as fórmulas: 
 

MG (kg) = 0.56 PESO – 8.17 
 

MG (kg) = 0.38 PESO + (0.30 P. Trc) + (0.87 SEXO) + (0.81 ETNIA) – 9.42 
(SEXO 1-rapazes, 2 raparigas) (ETNIA 1-Brancos, 2-Negros) 
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T+G 

%MG 
T+S 

%MG 
Peso 

%MG 
T+S+E 

Classificação 

14_4_241 1 13 167,4 51,0 9.5 6,0 6,5      

14_4_199 1 11 160,0 65,0 28.5 15,5 12,0      

14_2_211 1 9 129,5 35,5 14 11,5 7,0      

14_2_34 1 9 133,1 30,0 12.5 10,0 6,0      

14_1_257 2 8 121,2 20,5 7.0 3,5 3,5      

14_3_46 2 10 131,7 26,0 8.0 6,0 4,5      

14_2_119 2 9 138,7 27,0 17.5 8,0 5,0      

14_1_58 2 8 127,8 39,0 25 18,0 24,0      
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Questões orientadoras 

 Que modificações proporcionais são visíveis ao longo do crescimento? 

 Que grandes tendências ou fases de crescimento são possíveis detetar através 

da análise da Curva de Velocidade de Crescimento Estatural ?  

 Para além das alterações e diferenças existentes ao nível da estatura, podemos 

encontrar durante o salto pubertário muitas modificações das características 

corporais que são próprias da diferenciação do género sexual (dimorfismo 

sexual). Procure identificar essas diferenças. 

 Quando se dá e que representa o Take Off, e o Pico de Velocidade de 

crescimento ? 

 O que é a tendência secular de crescimento em altura? 

 A que chamamos o fenómeno de dimorfismo sexual no crescimento 

morfológico? 

 Que tipo de efeitos de estimulação do crescimento ósseo é possível encontrar 

associados à estimulação motora ? 

 Que características deve possuir a atividade física para poder estimular o 

crescimento ósseo? 

 Usando exclusivamente o conhecimento relativo ao crescimento físico ou 

morfológico como explicaria as diferenças ou semelhanças de desempenho 

motor dos entre rapazes e raparigas antes e depois da puberdade? 

 Como se dá o crescimento da massa muscular até à idade adulta? Que 

diferenças encontra entre rapazes e raparigas? 

 Porque aumenta muito a massa muscular nos rapazes, no período pubertário? 

 O que sabemos acerca da deposição de massa adiposa ao longo do 

crescimento? 

 Onde é que (em média) as raparigas depositam mais massa adiposa, após a 

puberdade? 

 Que diferenças morfológicas diferenciam os rapazes das raparigas antes do 

salto pubertário? 
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 Porque dizemos (à luz dos conhecimentos adquiridos neste tema) que dos 4 

aos 10 anos existem condições particularmente favoráveis à aprendizagem 

motora? 

 Porque é que (em média) os rapazes a partir do salto pubertário apresentam 

vantagens morfológicas para a atividade motora relativamente às raparigas?  

 Que diferenças morfológicas proporcionais apresentam uma criança de 6 anos 

quando comparada com um adulto? 

 Descreva com pormenor o procedimento utilizado para medir a altura total. 

 Que regras gerais deverão ser observadas para a medição de qualquer prega 

adiposa? Explique porquê.   

 Explique os cuidados a ter quando se pretendem medir pregas adiposas. 

 Como se chamam os instrumentos utilizados para medir as pregas adiposas, a 

altura e comprimentos, os diâmetros ósseos, e os perímetros? 

 Em que ponto se mede a prega tricipital e qual a sua orientação? 

Bibliografia complementar. 

Malina, R. & Bouchard, C. (1991). Growth, maturation and physical activity. 

Champaign: Human Kinetics.  

Perez, L.M.R. (1994). Crecimiento físico del nacimiento a la pubertad. In L. M.Ruiz 

Perez (Ed.), Desarrollo motor y actividades físicas (pp. 77-115). Madrid: 

Gymnos editorial. 

Vieira, F., & Fragoso, I. (2005). Cineantropometria. Lisboa: Edições FMH. 

Vieira, F., & Fragoso, I. (2006). Morfologia e Crescimento. Lisboa: Edições FMH. 

Tanner, J. M. (1975). Crescimento físico. In Manual de psicologia da criança (pp. 115–

232). São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária; Editora da Universidade 

de São Paulo. 
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Aulas 12-14 

Maturação. Idade cronológica e idade biológica. Os ritmos de 

maturação. Períodos sensíveis e críticos. Prontidão e 

treinabilidade. Indicadores de maturação. 

4 horas 

 

Objetivos 

Neste conjunto de aulas pretende-se que os alunos adquiram as seguintes 

competências e conhecimentos: 

1. Entender o conceito de maturação e sua influência no crescimento e 

funcionalidade das estruturas humanas ao longo do desenvolvimento; 

2. Conhecer e aprender a identificar os períodos ao longo da vida em que as 

variações no ritmo maturacional são mais evidentes; 

3. Perceber os efeitos decorrentes da variabilidade dos ritmos de maturação 

individual para o desempenho motor ao longo da vida; 

4.  Saber identificar e avaliar diferenças maturacionais inter-individuais, 

utilizando as metodologias e técnicas mais adequadas. 

 

Conteúdos 

1) O conceito de maturação e as evidências da sua acção em diferentes 

estruturas (SNC, músculo, osso, órgãos sensitivos, etc.), e nas mudanças de 

desempenho motor ocorridos ao longo do ciclo de vida; 

2) Os períodos críticos e os períodos sensíveis. A noção de treinabilidade. A 

utilização destes conhecimentos para organizar a realidade da estimulação 

motora das crianças e jovens. A idade biológica e a idade cronológica. 

3) As formas e técnicas de avaliação da idade maturacional. A avaliação da 

idade óssea; a avaliação da idade dentária; os indicadores sexuais 

secundários; os ritmos de erupção das dentições de leite e definitiva; a 

avaliação somática da maturação. 

4) Influências e efeitos da maturação no desenvolvimento motor e desportivo. 

A tendência secular da maturação. 



124 

 

Desenvolvimento dos conteúdos (diapositivos) 

Maturação

• Maturação é o processo de transformação qualitativa das
estruturas, orgãos e tecidos dos sistemas vivos que os
preparam para níveis mais elevados de organização e
funcionamento. Este processo encontra-se associado ao
tempo (idade) e ao crescimento, determinando o
desenvolvimento.

• O conceito de maturação está intimamente ligado à idade
fisiológica ou biológica.

 

Evidências da  Maturação

 

Desenvolvimento do SN

developmental milestonesdevelopmental milestonesdevelopmental milestones

  

preprepre birthbirthbirth

10 yrs10 yrs10 yrs

proliferation #proliferation #

pruningpruning

cell death cell death cell death 

sizesize

exuberant connectivity exuberant connectivity 
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Desenvolvimento do SN

 

Desenvolvimento do SN

 

Janelas de Oportunidade
(Períodos Críticos)
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Períodos Críticos e Sensíveis

Períodos Críticos – momentos em que, por razões de 
maturação e crescimento, as estruturas estão 
especialmente preparadas para responder a 
estímulos. Se estes existirem os resultados vão ser 
optimizados.

Períodos Sensíveis – momento no desenvolvimento em 
que a criança se encontra especialmente sensível ao 
efeito (essencialmente negativo) de agentes 
específicos. Exemplo é a exposição do feto ao álcool, 
drogas, teratogéneos, etc.

 

Relógio-biológico

Idade Cronológica    ≠   Idade Biológica

É facilmente observável que crianças de uma mesma

idade apresentam (ou podem apresentar), níveis de

maturidade biológica muito distintos, sendo essas

diferenças particularmente comuns nas idades

compreendidas desde a infância até à adolescência.

 

Formas de avaliar o estado maturacional

• Maturação óssea

• Maturação sexual (indicadores sexuais secundários)

• Maturação somática

• Maturação dentária

• Etc…
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Maturação óssea

• Método padrão para avaliar a idade biológica ou
estado maturacional.

• Através da radiografia óssea, podemos avaliar a
sua progressão e a transformação típica da
cartilagem a osso.

• Os ossos da mão e do punho são os melhores
indicadores de maturação óssea.

 

Maturação óssea

• Os métodos mais frequentemente usados para

medir maturidade do esqueleto dos ossos da mão e

punho, são os métodos de Greulich-Pyle e de

Tanner-Whithouse.

• Os resultados obtidos fornecem a idade óssea, que

pode ser facilmente relacionada e comparada com a

idade cronológica.

 

Maturação óssea
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bébé

 

Maturação óssea

 

Maturação óssea
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Maturação óssea

 

Maturação óssea

A – 1 ano

B – 2 anos

C – 5 anos

D – 8 anos

Ossificação normal do joelho:

A) 1 ano: epífise praticamente
cartilaginosa, com pequenos
centros de ossificação em fêmur
e tíbia;

B) 2 anos: centros de ossificação
cresceram bastante, com
irregularidade normal na epífise
distal do fêmur;

C) 5 anos: desenvolvimento
epifisário que já lembra bastante
o do adulto, placa de
crescimento/fise permanece
entre epífise e metáfise;

D) 8 anos: epífise permanece, e
côndilos femorais semelhantes
ao do adulto;

E) 10 anos: ossificação da placa de
crescimento, que continua até a
fusão de epífise com metáfise

 

Idades de ossificação

�  
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Maturação sexual

• A medição da maturidade sexual é baseada no
desenvolvimento dos caracteres sexuais
secundários (desenvolvimento dos seios, menarca
e pêlos púbicos no sexo feminino, e
desenvolvimento dos órgãos reprodutores e pêlos
púbicos no sexo masculino).

• Estes dados só podem ser utilizados para
caracterizar a maturação, quando recolhidos na
puberdade ou adolescência (dado que é aí que
surgem).

 

indicadores sexuais secundários

Tanner, 1962
Desenvolvimento genital Desenvolvimento dos pêlos púbicos)

 

Tanner, 1962
Desenvolvimento seios Desenvolvimento dos pêlos púbicos)

indicadores sexuais secundários
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Maturação e pêlos axilares

1 se ausentes

2 se leve crescimento

3 se distribuição de adulto

Maturação sexual (ambos os sexos)

 

Maturação sexual (sexo feminino)

• A menarca (1ª menstruação), é um

importante ponto de referência biológico e

um dos mais comuns indicadores de

maturidade no sexo feminino;

• Significante marcador biológico de

maturidade reprodutiva aumentada.

 

Cronologia ISS
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Cronologia ISS

 

 

Cronologia ISS (sexo feminino)
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Tendência Secular
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Maturação 
somática
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Maturação somática

 

Maturação somática
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Velocidade crescimento relativas ao PHV
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Aptidão física 
relativa ao PHV
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Calculador

• http://kinesiology.usask.ca/growthutility/phv_
ui.php
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Maturação somática

• O uso das medidas corporais como indicadores de
maturidade requerem medidas longitudinais (i.e., avaliações
regulares ao longo do tempo num mesmo indivíduo).

• O pico máximo da velocidade de crescimento é o indicador
mais frequentemente utilizado pela maturidade somática em
estudos longitudinais durante a adolescência.

• Existem outros indicadores, como a velocidade máxima de
crescimento, o crescimento do comprimento dos membros
inferiores, da altura sentado (comprimento do tronco),
largura biacromial (ombros) e bicristal (ancas), e força
muscular.

 

Maturação somática

• No salto pubertário, os membros inferiores

desenvolvem-se mais precocemente que os

membros superiores e o tronco

• Ancas e ombros

• A estatura, o crescimento e a maturação são

fortemente condicionados pela genética

(transmissibilidade estimada entre os 41 e os 71%),

(Rogol, Clark e Roemmich, 2000)

 

Maturidade dentária

• O desenvolvimento da dentição permanente consiste

num processo complexo, que se inicia com a

formação dentária (odontogénese), desde o

estabelecimento do folículo dentário, até à completa

formação desses dentes e o desempenho das suas

funções, que continua ao longo de toda a vida

• Diversos estudos comparativos entre maturação

somática e maturação dentária
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Maturidade dentária

• Análise óptica e radiográfica da dentição (mineralização)

• Utilização do método proposto por Demirjian, Goldstein
e Tanner, 1973

• A erupção dentária é um processo resultante de causas
variadas, que faz com que o dente, ainda não totalmente
formado/desenvolvido, migre do interior dos ossos
basais para a cavidade bucal.

• Está dependente de diversos factores (genéticos,
ambientais, sócio-culturais, raciais, etc.)

 

Maturidade dentária

5 meses

6 meses

7 meses

8 meses

1 meses

8 meses

9 meses

Linha das

gengivas

Linha das

gengivas

Nascimento

 

Maturidade dentária

1 ano

2 anos

3 anos

4 anos

5 anos
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Maturidade dentária

6 anos

7 anos

8 anos

9 anos

 

Maturidade dentária

6 anos

7 anos

8 anos

 

Maturidade dentária

15 anos

21 anos
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Estágios do desenvolvimento dos dentes permanentes

Demirjian, Goldstein e Tanner, 1973

 

Estágios do 
desenvolvimento dos 
dentes permanentes

Demirjian, Goldstein e Tanner, 1973

 

Estágios do desenvolvimento dos dentes permanentes
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Estágios do desenvolvimento dos dentes permanentes

 

Estágios de erupção dos dentes de leite

 

Estágios de erupção dos dentes definitivos
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Efeitos da maturação na 
participação desportiva
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Sergej M. Ostojic, Carlo Castagna, Julio Calleja-González, Igor Jukicae, 

Kemal Idrizovic & Marko Stojanovic (2014). The Biological Age of 

14-year-old Boys and Success in Adult Soccer: Do Early Maturers 

Predominate in the Top-level Game? Research in Sports Medicine: An 

International Journal, 22 (4), 398-407

The purposes of this study were to determine the prevalence of different maturational 

groups among boys playing soccer, and to track them for competence in adult 

performance. A prospective cohort study design was used to follow 55, 14-year-old 

boys playing in Serbian youth soccer Division I over eight years. At the age of 14, 

biological age using skeletal age rates was determined, and participants were 

categorized as early maturers (EaM), normal maturers (NoM), and late maturers 

(LaM). Game competence for adult soccer at age 22 was described as elite if an 

individual played for clubs competing in top-five international soccer leagues (La 

Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A, and Ligue 1), and/or has become a 

member of an adult National team. Among boys in our study group, 43.8% were 

categorized as EaM, 35.4% as NoM, and 20.8% as LaM (P = 0.11). A significant 

difference in biological age was found among maturational groups at age 14, with 

EaM > NoM > LaM (P > 0.0001). When assessed for adult soccer competence, 33.3% 

of participants (16 out of 48 players) succeed in achieving elite level. Elite soccer 

competence acquired 60.1% players from the group of LaM, 38.1% from NoM, and 

11.8% from EaM (P > 0.0001). Our comparative analysis suggests that soccer 

excludes early maturing boys and favors late maturing boys as level of performance 

increases.

 

FIGURE 2 Percentage of players from different maturational groups at age 14 who achieved elite 

level of adult soccer competence at age 22. 

Game competence for adult soccer at age 22 was described as elite if an individual played for clubs 

competing in top-five international soccer leagues (La Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A, 

and Ligue 1), and/or has become a member of an adult National team.

Sergej M. Ostojic, Carlo Castagna, Julio Calleja-González, Igor Jukicae, 

Kemal Idrizovic & Marko Stojanovic (2014). The Biological Age of 

14-year-old Boys and Success in Adult Soccer: Do Early Maturers 

Predominate in the Top-level Game? Research in Sports Medicine: An 

International Journal, 22 (4), 398-407
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Visualizing the London 2012 Olympic Games
http://www.visualizing.org/galleries/peoples-choice-visualizing-london-

2012-olympic-games

 

 

 

Desenvolvimento dos conteúdos (texto de apoio) 

Rodrigues, Luis P. (2016). A maturação. In: Sebenta de desenvolvimento motor, (pp 

239-256) Melgaço: texto exclusivamente para consulta dos estudantes ESDL. 

(em anexo no ponto 4) 
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Desenvolvimento dos conteúdos (fichas de trabalho) 

 
Maturação 

 
FICHA DE TRABALHO 10 

Utilizando os dados de erupção dentária de cada uma das meninas representadas no 

quadro da página seguinte vamos elaborar um gráfico representativo do seu ritmo de 

maturação dentário. Para cada dente utilizamos a média do seu tempo de aparecimento e 

representamo-lo no gráfico abaixo em que a zona sombreada corresponde ao tempo normal 

de erupção da dentição definitiva. 

 

D
e

n
ti

çã
o

 d
e

fi
n

it
iv

a
 Mandíbula Superior        

Incisivo Central        

Incisivo Lateral       

Canino (cúspido)       

Primeiro pré-molar        

Segundo pré-molar        

Primeiro Molar       

Segundo Molar       

Terceiro molar (ciso)       

Mandíbula Inferior        

Incisivo Central        

Incisivo Lateral       

Canino (cúspido)       

Primeiro pré-molar        

Segundo pré-molar        

Primeiro Molar       

Segundo Molar       

Terceiro molar (ciso)       

 
Elabore um rápido comentário para cada uma das meninas estudadas. 
 

Menina A  
 
 
 

Menina B  
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Tabela de desenvolvimento da dentição definitiva Menina A Menina B 

Mandíbula Superior  Erupção    

Incisivo Central  7 a 8 anos 
6 a 11 m 

7 a 
7 a 7 m 

7 a 10 m 

Incisivo Lateral 8 a 9 anos 
8 a 1 m 
8 a 4 m  

8 a 10 m 
8 a 11 m 

Canino (cúspido) 11 a 12 anos   

Primeiro pré-molar (primeiro bicúspido) 10 a 11 anos   

Segundo pré-molar (segundo bicúspido) 10 a 12 anos   

Primeiro Molar 6 a 7 anos 
6 a 10 m 

7 a 
7 a  

7 a 7 m 

Segundo Molar 12 a 13 anos   

Terceiro molar (ciso) 17 a 21 anos   

Mandíbula Inferior  Erupção   

Incisivo Central  6 a 7 anos 
5 a 9 m 

5 a 10 m 
6 a 5 m 
6 a 7 m 

Incisivo Lateral 7 a 8 anos 
7 a 

7 a 3 m 
7 a 4 m 
7 a 7 m 

Canino (cúspido) 9 a 10 anos   

Primeiro pré-molar (primeiro bicúspido) 11 a 12 anos   

Segundo pré-molar (segundo bicúspido) 10 a 12 anos   

Primeiro Molar 6 a 7 anos 
6 a 6 m 
6 a 9 m 

7 a 
7 a 2 m 

Segundo Molar 11 a 13 anos   

Terceiro molar (ciso) 17 a 21 anos   
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Maturação 

 
FICHA DE TRABALHO 11 

 
Utilizando a equação de avaliação da maturação proposta por Mirwald et al. )(2002), 

avalie estes cinco rapazes. Faça um gráfico com os resultados e analise-o. 

Diga o que pode retirar desta informação sobre as formas de intervenção que um 

treinador deve ter com cada um deles de forma a potenciar a sua prestação motora. 

 

Sujeito data 
nascimento 

Data 
observação 

Altura Altura 
Sentado 

Peso 

A 01-11-2000 01-11-2015 170,5 74 68 

B 01-11-2000 01-11-2015 162 69 60 

C 01-11-2000 01-11-2015 147 65 70 

D 01-11-2000 01-11-2015 181 90 75 

E 01-11-2000 01-11-2015 162 80 60 

 

 

Questões orientadoras 

 Como se diferencia crescimento de maturação? 

 Qual a diferença entre idade biológica e cronológica? 

 Qual a relação entre a maturação e os períodos críticos? 

 Que formas conhece para avaliar os ritmos de maturação? Explique as 

vantagens e desvantagens de cada uma. 

 Das formas ou técnicas respondidas na pergunta anterior quais as que são 

mais apropriadas para serem utilizadas no contexto real (clube, escola, etc) e 

porquê? 

 Que benefícios podemos retirar para o processo de estimulação do 

desenvolvimento motor do conhecimento dos diferentes ritmos de maturação 

dos alunos ? 

 Que vantagens apresenta do ponto de vista motor uma criança 

maturacionalmente avançada?  
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 Que relação usual tem o nível de maturação com o nível de desempenho 

motor? 

 Explica como podemos (e se podemos) acelerar o nível de maturação de um 

indivíduo? 

 

Bibliografia complementar. 

Malina, R. & Bouchard, C. (1991). Growth, maturation and physical activity. 
Champaign: Human Kinetics.  

Perez, L.M.R. (1994). Crecimiento físico del nacimiento a la pubertad. In L. M. Ruiz 

Perez (Ed.), Desarrollo motor y actividades físicas (pp. 77-115). Madrid: 

Gymnos editorial. 

Mirwald, R. L., Baxter-Jones, A. D., Bailey, D. A., & Beunen, G. P. (2002). An 

assessment of maturity from anthropometric measurements. Med Sci Sports 

Exerc, 34(4), 689-694.  
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153 

 

Aulas 15-16 

Desenvolvimento Perceptivo-Motor. As estruturas, órgãos 

e funções responsáveis pelo desenvolvimento perceptivo-

motor e seu desenvolvimento ao longo da vida. A 

coordenação de movimentos. Modelos de percepção, 

decisão e execução do movimento 

4 horas 

 

 

Objectivos 

Neste conjunto de aulas pretende-se que os alunos adquiram as seguintes 

competências e conhecimentos: 

1. Entender a importância do desenvolvimento percetivo na determinação do 

desenvolvimento motor dos indivíduos; 

2. Conhecer as principais estruturas, órgãos e funções responsáveis pelo 

desenvolvimento percetivo-motor e seu desenvolvimento ao longo da vida; 

3. Interpretar um modelo simplificado da coordenação e controlo de 

movimentos à luz dos fatores determinantes do desenvolvimento percetivo-

motor; 

4. Juntar os conhecimentos anteriormente adquiridos relativos ao 

desenvolvimento das habilidade motoras, crescimento, e maturação, para 

completar a visão do desenvolvimento motor e perspetivar características da 

intervenção de ensino-aprendizagem. 

 

Conteúdos 

1) A perceção do mundo real e as ilusões: realidade ou ficção? 

2) Os mecanismos, estruturas e órgãos percetivos. Os interoceptores, os 

exterocetores, e os propriocetores. Sua importância na perceção-ação; 

3) Características da informação oriunda dos recetores exterocetores e 

propriocetores. O fuso neuromuscular, o sistema vestibular (canais 

semicirculares, sáculo e utrículo), os órgãos de Golgi, e os corpúsculos de 

Paccini. 
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4) As habilidades percetivo-cinéticas e as mudanças ao longo do 

desenvolvimento.  

5) O modelo de perceção e ação. As diferentes fases de receção, integração e 

descodificação dos estímulos. A construção da resposta motora e seu 

controlo efetor. A informação de retorno. A memória motora e percetiva. 

Os automatismos e as decisões complexas. As mudanças ao longo do 

desenvolvimento. 

 

Desenvolvimento dos conteúdos (diapositivos) 

Desenvolvimento 

Perceptivo Motor

 

Luis Paulo Rodrigues 2007  
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Luis Paulo Rodrigues 2007  

Luis Paulo Rodrigues 2007  

Luis Paulo Rodrigues 2007  
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Luis Paulo Rodrigues 2007  

Luis Paulo Rodrigues 2007  

Luis Paulo Rodrigues 2007  
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Luis Paulo Rodrigues 2007  

As (in)determinantes 
Biológicas da Arte

Percepção ?

Conhecimento ?

Características ‘

Emoção ?

Luis Paulo Rodrigues 2007  

Coordenação

 Coordenação de movimento é a ordenação, 
organização de acções motoras no sentido de 
uma meta determinada.

 O acto coordenado obriga à limitação dos graus 
de liberdade da estruturas movimentadas 
(Bernstein).

 O movimento coordenado tem como 
características a economia energética, a 
objectividade, o ritmo, e a precisão de 
movimentos e a consistência de resultados.
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Acto coordenado

Percepção    +               Integração             +   Execução

Estímulo Recepção Processamento Resposta

Som

Luz

Cheiro

Toque

Posição

Velocidade

Etc.

Interoceptores

Exteroceptores

Proprioceptores

SNC Unidades 

Neuromusculares

 

Estrutura básica do SN

 Cérebro

 tronco cerebral; cortex; 

ganglios basais; cerebelo

 Medula Espinal 

 Unidade Motora

Cortex Motor

 

Neurónios e Unidades Motoras

 Neurónio é constituído pelo Soma, 

Dendrites e Axónio.

 Os axónios são envolvidos por mielina

 Unidade Motora é o conjunto de um 

neurónio motor e as fibras musculares 

por ele inervadas.

 Actuam segundo a lei do tudo-ou-nada 

desde que atingido o seu potencial de 

acção.

 O crescimento, localização e 

especialização do neurónio dá-se nos 

primeiros tempos de vida do feto.
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Mudanças neurológicas com a senescência

Estrutura Neurológica Função

Peso Cérebro Decresce

Nº neurónios Decresce

Densidade Dendrítica Decresce

Velocidade Condução nervosa Decresce

Conectividade Decresce

 

Receptores

Interoceptores
Responsáveis pelas sensações relativas aos órgãos internos e sua 

regulação

Exteroceptores
Responsáveis pelas recepção de sensações oriundas do exterior 

(audição, visão, olfacto, tacto, e Paladar)

Proprioceptores
Responsáveis pelas recepção de estímulos cinestésicos, provindos 

das estruturas do movimento :

 Músculo - Fuso neuromuscular e Orgãos de Golgi

 Tendões – Corpúsculos de Pacinni

 Ouvido Interno – Canais semicirculares, Sáculo e Utrículo

 

Sistema Vestibular – Canais Semicirculares
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Sistema Vestibular – Canais Semicirculares

Fornecem informação sobre a aceleração angular da cabeça.

 

Sistema Vestibular – Utrículo e Sáculo

Fornecem informação sobre a posição do corpo perante a gravidade, 

velocidade e aceleração corporal.

 

Fuso Neuro-Muscular

Orgão proprioceptor mais importante.

Dá informação sobre o grau de contracção 

e alongamento do músculo. Permite 

modelar a coordenação fina através da 

contracção das suas próprias fibras.
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Orgãos Tendinosos de Golgi

Presentes nas estruturas tendinosas são sensíveis ao movimento de 

contracção e aos estiramento muscular. São responsáveis pelo reflexo 

miotático inverso.

 

Corpúsculos de Paccini

Estes receptores de pressão e 

tensão estão inseridos nas 

camadas mais profundas da 

pele, dos tendões e 

articulações.

 

 Discriminação (acuidade) quinestésica

Habilidade proprioceptiva de detectar e reconhecer posição, forças, peso, 

velocidade e aceleração do próprio corpo, seus segmentos e objectos 

manipulados.

Reconhecimento de objectos e suas características pela manipulação.  

Por volta dos 4 – 5 anos a criança média pode manusear e explorar as 

características grosseiras dos objectos.

A exploração manual sistemática ocorre por volta dos 6 anos e nos dois 

anos seguintes a memória (cutânea) e o reconhecimento de objectos 

melhora muito.

Habilidades Perceptivo-Motoras (Quinestésicas)
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Habilidades Perceptivo-Motoras (Quinestésicas)

Esquema corporal (conhecimento corpo próprio)

Consciência do corpo próprio e partes constituintes, seus nomes, 

localização e representação espacial.

A existência de uma representação cortical do corpo e suas partes 

constituintes é provada pela ilusão do membro fantasma.

 

 

Habilidades Perceptivo-Motoras (Quinestésicas)

Orientação espacial própria

Consciência da localização do corpo no espaço e da sua relação com o 

ambiente e objectos que o rodeiam. Pode ser egocêntrica ou relativa aos 

objectos.

 Percepção direcção (lateralidade e direccionalidade)

Percepção dos dois lados do corpo (lateralidade) e  sua projecção nas 

dimensões espaciais.

2/3 das crianças podem identificar as diversas partes do corpo aos 6 anos. 

Por volta dos 4 – 5 anos reconhecem o lado esquerdo e direito.

Por volta dos 4 anos evidenciam uma dominância lateral manual e até aos 

6 completam a sua escolha de dominância (mas manifestações de 

preferência lateral são conhecidas desde a idade fetal).
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Habilidades Perceptivo-Motoras (Quinestésicas)

 Equilíbrio (percepção vestibular)

A habilidade de manter e e controlar o equilíbrio é fundamental para o 

comportamento motor.  Pode ser dividida em postural (reflexo), estático e dinâmico.

Tipo de equilíbrio Tarefa Idade 

Estático 1 pé (3 – 4 seg) 3 anos

1 pé (10 seg) 4 anos

Posição invertida 6 anos

Dinâmico Anda numa linha 3 anos

Anda numa barra (10 cms) 3 anos

Anda numa barra (5 cms) 4.5 anos

Pé-coxinho 6 anos

 

Habilidades Perceptivo-Motoras (Visuais)

Acuidade Visual (estática e dinâmica)

Recém nascido – 20/200 a 20/600

6 meses – 20/100

1 ano 20/20

A percepção do movimento é crítica para o desempenho motor.  

Representa a capacidade de detectar e seguir um objecto em movimento 

com os olhos.

Recém-nascidos conseguem seguir movimentos horizontais breves.  Com 

a idade passam a seguir movimentos verticais, diagonais e circulares 

(Gallahue, 1938; Haith, 1966)

Entre os 2 – 5 anos as crianças melhoram a sua capacidade de 

rastreamento visual e o seu controlo dos movimentos oculares (Williams, 

1983).  Entre os 5 – 12 anos atingem um nível adulto de precisão na 

percepção do movimento. 

O sexo masculino demonstra superioridade.
 

Habilidades Perceptivo-Motoras (Visuais)

Percepção do Tamanho Real

Reconhecimento de distâncias e tamanhos independentemente da sua 
distância ao observador.

Crianças jovens tendem a sobrestimar o espaço entre dois objectos à 

medida que eles estão mais afastados.  Esta habilidade perceptiva está 

relativamente matura por volta dos 11 anos (Collins, 1976)

Orientação Espacial

Reconhecimento da orientação de um objecto ou conjunto no espaço.

Muitas habilidades motoras têm de ser desempenhadas em situações 

espaciais definidas ou com objectos de determinada forma.

As crianças são capazes de prestar atenção à orientação espacial antes 

de a poderem ignorar quando não é relevante. (Gibson, 1966; Pick, 1979).
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Habilidades Perceptivo-Motoras (Visuais)

 Percepção Figura-Fundo

Capacidade de focalizar / localizar um objecto / figura envolvido num 
fundo.  A evolução para uma percepção adulta é adquirida por volta dos 5 
anos  (Williams, 1983)

Percepção de Profundidade

É particularmente importante para o desempenho das habilidades 
motoras.  Permite reconhecer a distância do indivíduo aos objectos e a 
sua tridimensionalidade.

Williams (1968) descobriu que por volta dos 10 – 12 anos a percepção da 

profundidade atinge um desempenho maturo.

 

Habilidades Perceptivo-Motoras (Visuais)

Habilidade Função básica Nível maturo

Acuidade Visual (estática) 3 meses (focar) 1 ano

Acuidade Visual (dinâmica) 4 meses 12 anos

Visão periférica 12 meses 5 anos

Orientação espacial 3-4 anos 8 anos

Tamanho Real 4-5 meses 10 – 11 anos

Profundidade 6 meses 12 anos

Figura-fundo < 4 anos > 13 anos

 

Habilidades Perceptivo-Motoras (Atenção)

 Atenção

A atenção é uma componente muito importante no processamento das 

habilidades perceptivo-motoras. 

A atenção é limitada, só pode ser dada atenção a uma coisa de cada vez. 

Daí a importância de se poder automatizar os processos perceptivo-

motores, para libertar a atenção e evitar a interferência causada pela 

complexidade da tarefa ou outras tarefas.

A atenção depende do estado de preparação, alerta, excitação, que deve 

preceder o movimento.

A atenção selectiva é uma habilidade perceptiva que se desenvolve para 

permitir ao individuo focar a sua atenção na tarefa de maior relevância 

(cocktail party).
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Habilidades Perceptivo-Motoras (Memória)

 Memória

Pode ser dividida em memória de curto prazo e de longo prazo. 

A memória de curto prazo tem uma capacidade limitada (7-9 items), com 

uma duração de cerca de 30 seg. O número de items pode ser aumentado 

fazendo uso do chunking ou da repetição (passando para a MLP).

A memória de longo prazo permite guardar informação de forma mais 

permanente. A sua duração e capacidade são infinitas. 

A forma como armazenamos e somos capazes de aceder (retrieval) à MLP 

depende das estratégias / técnicas utilizadas para a sua formação.

O desenvolvimento das habilidades relativas à MLP dá-se entre os 5-10 

anos.

 

Acto coordenado

Percepção    +               Integração             +   Execução

Estímulo Recepção Processamento Resposta

Som

Luz

Cheiro

Toque

Posição

Velocidade

Etc.

Interoceptores

Exteroceptores

Proprioceptores

SNC Unidades 

Neuromusculares

 

Coordenação do movimento

Estímulo Recepção Processamento Resposta

Feed-Back

Memória 

Motora

Memória 

Sensitiva
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Desenvolvimento dos conteúdos (texto de apoio) 

Rodrigues, Luis P. (2016). O desenvolvimento percetivo-motor. In: Sebenta de 

desenvolvimento motor, (pp 257-270) Melgaço: texto exclusivamente para 

consulta dos estudantes ESDL. (em anexo no ponto 4) 

 

 

Desenvolvimento dos conteúdos (fichas de trabalho) 

 
Desenvolvimento Perceptivo-Motor 

 
FICHA DE TRABALHO 12 

Imprime seis cópias do labirinto 1 (o primeiro). Pega num cronómetro e cronometra o 

tempo que levas a completar o labirinto (começando em cima à esquerda) 

preenchendo o caminho com um lápis que não podes levantar (se tiveres de voltar 

para trás mantém o lápis a marcar o percurso). Repete cinco vezes com 30 segundos 

de intervalo entre elas. Regista os cinco tempos. 

Dois minutos após terminares a quinta tentativa tenta fazer o labirinto 2 (começando 

em cima à esquerda). Regista o tempo. 

Cinco dias depois destas tentativas tenta novamente o labirinto 1 e regista o tempo. 

Faz um gráfico com os tempos (eixo yys) e as tentativas (eixo xxs). Explica o que vê 

representado nesse gráfico do ponto de vista da aprendizagem. 
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 1 

2 
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Desenvolvimento Perceptivo-Motor 

 
FICHA DE TRABALHO 13 

 
Escolhe um movimento desportivo que conheças bem.  

1. Procura explicar que tipo de informações / perceções sensitivas são passíveis de 

ocorrer durante esse movimento e que recetores serão responsáveis pela sua 

deteção. 

2. Encontra uma maneira, um exercício, uma proposta, para poderes melhorar um 

dos aspetos da perceção associada a esse movimento desportivo. Explica porque 

terá resultado. 

 

Questões orientadoras 

 Que recetores utilizamos para recolher informação acerca dos objectivos e 

decurso do movimento ?  

 Que tipo de receptores são responsáveis pela recolha de informação 

propriocetiva?  Explique onde se situam e que informação recolhem. 

 O que são as retroações ou feed backs no ato coordenativo ? (explique o que 

são, como surgem e para que servem). 

 Qual a diferença entre a receção e a integração da informação ao nível 

cortical? 

 Como podemos melhorar a recolha de informação (ou em outras palavras, de 

que depende a qualidade dessa recolha ?) 

 A que tipos de memória recorremos no ato coordenativo? 

 Porque acontece uma diminuição acentuada (desbaste ou prunning) do 

número de conexões nervosas corticais após os 6 anos? 

 Que vantagens prevê para o processo de recolha de informações, da 

experimentação pela criança de atividades motoras diversificadas ? 

 Qual a vantagem da automatização de movimentos no processo de 

desenvolvimento percetivo e motor?  
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 Durante a fase de execução de um movimento podemos sempre corrigir o seu 

decurso? Porquê? 

 Como se explica (existem várias explicações) que após uma correção verbal da 

execução, a criança não seja capaz de efetivamente corrigir o gesto? 

 A que nos referimos quando falamos do esquema corporal. O que é? 

 Quais as limitações impostas pela idade (desenvolvimento) à qualidade e 

velocidade na recolha de informação para o ato motor? 

 Porque encontramos mais ligações nervosas (sinápticas) no cérebro de um 

jovem de 6 anos do que aos 10 anos? 

 Como se desenvolve a visão? 

 Que habilidades percetivo-motoras conhece? 

 

 

Bibliografia complementar. 

Meinel, K.; Schnabell (1984): Motricidade II – O desenvolvimento Motor do ser 
Humano. Ao livro Técnico S/A . Rio Janeiro. 
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4. Sebenta 

São apresentados os textos de apoio construídos especialmente para apoio á unidade 

curricular  
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DESENVOLVIMENTO MOTOR. DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO, 

ORIGEM HISTÓRICA E TEORIAS DE SUPORTE. 
 

A origem do Desenvolvimento Motor como área de estudo. 

 
A palavra Desenvolvimento expressa essencialmente a noção da mudança associada com o passar 

do tempo. Tratando-se de DM falamos obviamente de mudanças relacionadas com o domínio 

motor e por isso definimos o estudo do DM como o das mudanças de comportamento motor, 

desempenho funcional e morfologia ao longo da vida. Estas mudanças, algumas das quais nos 

habituamos a reconhecer, são habitualmente representados no nosso ideário como saltos 

(pequenos ou maiores) qualitativos e quantitativos que se manifestam na passagem de um estado 

para outro. Exemplos típicos que imediatamente nos assaltam a mente, são o momento em que o 

bebé começa a sentar-se, a dar os primeiros passos, ou a descer escadas, mas as mudanças no 

comportamento motor vão acontecer ao longo de toda a vida, mesmo quando a sua existência se 

torna menos evidente, o seu ritmo mais lento, ou as estruturas em que acontecem menos 

evidentes. 

O facto de o ritmo das mudanças ser mais evidente nas primeiras idades, associado ao facto de os 

comportamentos do bebé e a possibilidade de interacção com os adultos começarem por ser 

essencialmente motores, fez com que a idade do bebé começasse por ser o momento mais 

observado pelos primeiros estudiosos do desenvolvimento. O que acontecia ao longo dos 

primeiros meses de desenvolvimento da criança? 

Que modificações ocorrem ao longo dos primeiros meses na morfologia, nas estruturas, nas 

funções, e no comportamento das crianças? Quando ocorrem essas modificações? Com que 

periodicidade, com que ritmo, em que idade? São comuns a todas as crianças ou podem constituir 

conquistas individualizadas? Como podemos predizê-las? Poderemos alterar o seu momento de 

aparecimento, acelerando-o ou impedindo-o? E finalmente, a que se devem essas modificações 

que levam às primeiras conquistas do domínio corporal, da fala, ou do raciocínio? 

Estas preocupações são partilhadas pelos especialistas da Psicologia do Desenvolvimento, onde 

aliás o DM tem a sua origem. Desde sempre, estudiosos da área do desenvolvimento humano se 

sentiram fascinados pela rapidez e aparente simplicidade com que bebés, crianças e jovens 

evoluem no domínio das acções motoras. Recém-nascidos aparentando quase nenhum domínio 
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corporal adquirem muito rapidamente a possibilidade de se sustentarem, manipular objectos e 

deslocarem autonomamente. Mais fantástico ainda é o facto de estas mudanças parecerem ser 

comuns a todos os indivíduos, quer na forma, quer no seu tempo de aparecimento. Esta 

visibilidade e comunalidade desde cedo atraiu os especialistas do desenvolvimento, que viram no 

comportamento motor um campo de fácil acesso para o estudo dos processos de aprendizagem e 

desenvolvimento. Tiedemann (1787) e Darwin (1877), com um século de diferença publicaram 

biografias com descrições detalhadas das mudanças de comportamento motor observadas nos 

seus próprios filhos ao longo dos primeiros anos de vida. Esta preocupação de observação e 

descrição naturalista encontra continuidade na obra de Preyer (1888) na Alemanha, e de MIllicent 

Shin (1900) nos EUA. Todas estas obras se destacaram por terem sido as primeiras tentativas 

credíveis de estabelecimento de uma descrição pormenorizada dos comportamentos ao longo 

dos primeiros tempos de vida, mas é já no início do século XX com a publicação do trabalho inicial 

de Arnold Gesell (1928) que o procedimento ganha estatuto de metodologia científica. Gesell 

estuda pela primeira vez um amplo número de crianças utilizando métodos precisos e 

uniformizados de observação e registo, resultando na primeira descrição de comportamentos 

normativos de crianças até aos 3 anos de idade. Em 1931, Mary Shirley faz a primeira descrição 

longitudinal das mudanças de comportamento motor de 25 bébés ao longo do primeiro ano e 

meio de vida (Shirley, 1931), e em (1941) são publicados os resultados do Estudo de Crescimento 

de Berkeley (Berkeley Growth Study) por Harold Jones e Nancy Bayley, que resultarão na 

construção da famosa Escala Bayley de Desenvolvimento Infantil (Bayley Scale of Infant 

Development) contendo uma secção específica de desenvolvimento motor. Henry Halverson 

(1931) e Louise Ames (1937) foram outros dos autores responsáveis pela publicação de dados 

normativos do desenvolvimento da criança que prevalecem até aos nossos dias. 

Estes foram os primeiros tempos do DM na sua emancipação como disciplina científica autónoma. 

No dizer de Esther Thelen (2000), estes percursores deixaram-nos três legados fundamentais: as 

primeiras contribuições teóricas do DM, apoiadas nos conhecimentos do desenvolvimento 

humano; a novidade da observação e descrição pormenorizada do movimento como nova 

metodologia de estudo do desenvolvimento; e o estabelecimento das características normativas 

do desenvolvimento motor. Sobretudo, a sistematização empreendida no estudo do DM por estes 

autores, realça o carácter de auto-organização do desenvolvimento motor. 

No período chamado de Normativo / Descritivo, e que teve a sua idade áurea nos anos 60, os 

investigadores focaram a sua atenção nos variados processos do desenvolvimento que originam 
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as mudanças no comportamento motor. Típico deste período foi a descrição dos produtos 

observáveis do desenvolvimento, o crescimento morfológico, as mudanças observadas nas 

capacidades motoras e aptidão física das crianças, e o desenvolvimento das habilidades motoras. 

O período foi fértil no estabelecimento dos padrões de crescimento humano (estatura, peso, e 

outras dimensões da morfologia), no estabelecimento de normas de desenvolvimento das 

capacidades motoras (força, velocidade, agilidade, flexibilidade, etc), na descrição biomecânica 

dos padrões de melhoria da coordenação das habilidades motoras, e na procura do papel de 

influência recíproca destes factores para a melhoria do desempenho motor ao longo da idade. 

Destacam-se neste período alguns autores fundamentais cuja obra ainda hoje serve de referência 

ao nosso estudo. Anna Espenschade publica em (1960) a primeira obra inteiramente dedicada a 

esta área de estudo (Motor Development), cuja segunda edição em 1967 conta já com a co-

autoria de Helen Eckert (A. Espenschade & Eckert, 1967). Em (1970), Wickstrom publica 

Fundamental Motor Patterns, obra responsável por uma descrição detalhada dos padrões de 

desenvolvimento das habilidades motoras na infância. Esta linha é seguida em anos posteriores 

por Lolas Halverson e Mary Ann Roberton (1984), que ainda hoje dedicam a sua atenção ao 

processo de desenvolvimento das habilidades nas mais diversas idades. 

Na década de 70 duas grandes preocupações são visíveis na área do estudo do DM. Por um lado a 

influência do ambiente na determinação dos percursos e ritmos de desenvolvimento individual 

assumem maior relevância nas linha de investigação, por outro lado, a publicação do livro de 

Kevin Connoly em (1970) (Mechanisms of Motor Skill Development) marca o início da 

aproximação das teorias da aprendizagem e controlo ao campo do DM. Este é o tempo das 

grandes preocupações com os mecanismos ou processos (Clark & Whitall, 1989) que explicam a 

organização do desenvolvimento motor. Podemos também considerar que estes momentos 

configuram as primeiras aproximações às teorias explicativas, que hoje em dia se perfilam como 

paradigma maior do objecto e área científica do DM. 

No final dos anos 80 e anos 90, as contribuições de Haywood (1986), Payne e Isaacs  (1987), 

Gallahue e Ozmun (1989), e Gabbard (1992), são responsáveis pela visão mais actual do DM. Estes 

autores adoptam nas suas obras uma perspectiva do estudo do DM ao longo da vida (lifespan). 

Nesta perspectiva, o estudo do DM deixa de ter preocupações quase exclusivas com o chamado 

período de crescimento (growing years), passando a focar-se em todas as mudanças ocorridas ao 

longo da vida. Na definição então adoptada, o DM é a área científica que estuda ao longo de toda 

a vida o comportamento motor e as mudanças biológicas que lhe estão associadas, como 
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resultado do contínuo processo de mudança resultante da interacção entre a hereditariedade e o 

ambiente (Carl. Gabbard, 2004; Kathleen Haywood & Getchell, 2009) 

 

As Teorias explicativas do Desenvolvimento Motor 

As teorias biológicas 

A visão maturacionista 

A visão maturacionista marcou até aos nossos dias a forma de interpretar os acontecimentos 

decorrentes durante o desenvolvimento humano. Tendo dado os seus passos iniciais nos meados 

dos anos 30 e 40 do século passado, deve sobretudo a Arnold Gesell e a Myrtle McGraw a sua 

notoriedade no campo do DM. Gesell utilizava as mudanças de comportamento motor, que tão 

profusamente descreveu, como meio para melhor compreender o desenvolvimento geral. Muito 

influenciado pelos trabalhos de Darwin e Coghill, Gesell acreditava que o desenvolvimento se 

processava de forma unificada num processo de crescimento físico e organização cognitiva e 

sensorial, partilhando os mesmos processos básicos de desenvolvimento. Darwin havia mostrado 

que era possível atribuir uma base biológica comum aos processos de evolução e adaptação das 

espécies. Por sua vez, Coghil (1940) demonstrou nas suas experiências que existia uma relação 

directa entre a melhoria da estrutura (nervosa) e o desenvolvimento da função motora.  

Gesell utilizou estes conceitos para explicar o aparecimento de novos movimentos na primeira 

infância. Estes deviam ser resultado da maturação das estruturas de suporte (nervosa e motora), 

sequencialmente ordenadas segundo directivas genéticas partilhadas pela espécie. Na sua 

perspectiva, esta condução biológica e genética do desenvolvimento permitia explicar a sequência 

comum de acontecimentos que havia observado e descrito ao pormenor. Atribuível a Gesell 

(1928) é o princípio da direcção do desenvolvimento, que segundo o autor se faria nas primeiras 

idades segundo tempos próprios de maturação no sentido céfalo-caudal (da cabeça para os pés) e 

próximo-distal (do centro para as extremidades). Devemos também a este autor a noção de que 

no nosso reportório motor existem habilidades motoras que parecem ser universais (sentar, 

andar, correr, saltar, rastejar, lançar, etc.), bem como outras que parecem reflectir 

especificidades culturais ou ambientais. As primeiras foram chamadas de habilidades 

ontogenéticas e as segundas de filogenéticas. 
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Na senda de Gesell, Myrtle Mc Graw também utilizou o desenvolvimento das habilidades motoras 

como campo experimental para melhor perceber o desenvolvimento humano. Nas suas célebres 

experiências com os gémeos Jimmy e Johnny, McGraw (1935) pretendeu testar os efeitos da 

estimulação como contraponto ao desenvolvimento originado pela maturação. Durante os dois 

primeiros anos de vida, unicamente um dos gémeos (Johnny) era sujeito a estimulação diária em 

várias habilidades. Os resultados demonstraram que no primeiro ano de idade, ambos os gémeos 

apresentaram desenvolvimento semelhante nos movimentos reflexos e rudimentares (sentar, 

rolar, equilibrar, …). O Johnny demonstrou maior sucesso aquando da estimulação precoce de 

movimentos mais complexos (andar de patins, triciclo, etc), mas esta vantagem não se manteve 

ao longo do tempo. Mc Graw concluiu portanto que o tempo maturacional desempenha um papel 

crucial não só na determinação do aparecimento das habilidades motoras, mas também nas suas 

possibilidades de estimulação. 

Outros autores com um papel relevante na produção desta corrente de pensamento foram o 

casal Dennis. Numa célebre observação naturalista realizada com a tribo índia Hoppi, Wayne e 

Marsena Dennis (1940) descreveram como as mães desta tribo transportam as suas crianças 

imobilizadas às costas durante grande parte do primeiro ano de vida, de forma a poderem 

cumprir as suas tarefas diárias. No entanto, quando por volta do final do primeiro ano de vida era 

permitido às crianças movimentarem-se livremente, estas rapidamente adquiriam a possibilidade 

de locomoção bípede, e segundo o autor ao mesmo tempo e com forma idêntica a qualquer outra 

criança da mesma idade. Esta descoberta parecia evidenciar a importância exclusiva da 

maturação na aquisição da habilidade de andar, já que não havia qualquer estimulação ou 

experiência anterior. Esta descrição do acontecimento foi mais tarde criticada, sobretudo devido 

aos procedimentos metodológicos utilizados na observação e nas conclusões abusivas do 

fenómeno. 

 

As teorias cognitivistas 

A perspectiva de Piaget 

O trabalho de Piaget (eg: (Piaget, 1963) embora típico de um psicólogo cognitivista teve um 

impacto significativo na história do DM. Os cognitivistas assumem uma influência biológica e 

psicológica no desenvolvimento e defendem que as mudanças ocorrem por incorporação 

recíproca do indivíduo e envolvimento. A sua noção estruturada de desenvolvimento baseava-se 
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no conceito de que as mudanças ocorrem segundo uma ordem no tempo que é relativamente fixa 

e não pode ser ultrapassada, a noção de estágios ou estádios de desenvolvimento  (Kathleen 

Haywood & Getchell, 2009). Para Piaget estes momentos são descritos como os períodos 

sensório-motor (0-18 meses de vida), pré-operatório (18 meses ao 8º ano), das operações 

concretas (8-12 anos), e das operações formais (12 – 15 anos). O facto de o primeiro período 

(sensório-motor) se basear nas possibilidades de exploração/experimentação das suas próprias 

acções no domínio sensorial para a construção do conhecimento e controlo motor, ajuda a 

perceber a importância desta teoria na construção do conhecimento do DM. Nesta corrente 

teórica, as mudanças do comportamento motor são explicadas como aquisições, conquistas 

resultantes da interacção da criança com o meio envolvente, de acordo com as suas próprias 

possibilidades biológicas (crescimento e maturação). A razão, o impulso da mudança é liderado 

pela necessidade de aprender, de transitar para níveis mais elevados de conhecimento num 

permanente diálogo de assimilação – acomodação. 

  

A teoria de processamento de informação 

Entre as teorias de aproximação cognitivistas, a do processamento de informação constitui uma 

das mais fascinantes. Marcada pela publicação do livro Mechanisms of Motor Skill Development 

editado por Kevin Connoly (1970), esta corrente de pensamento começou essencialmente por 

tentar explicações para o comportamento motor e suas mudanças com base em modelos 

computadorizados do funcionamento da mente (cérebro). O controlo motor é explicado pela 

funcionalidade dos mecanismos de input (percepção), reconhecimento, codificação, memória, 

feed back, programação e output (movimento), sendo que as mudanças se registam pela melhoria 

(afinação) dos circuitos implicados na escolha, selecção e realização do movimento, e pelas 

possibilidades de transfer para movimento novos. 

 

As teorias ambientais / contextuais 

A teoria da aprendizagem social 

Bandura (1977) reforça na sua teoria a importância do papel da observação e da imitação 

de modelos e da perspectiva de êxito, na promoção de mudanças no desenvolvimento. Desta 

forma enfatiza o conceito de reciprocidade entre o indivíduo e o ambiente, referindo 
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explicitamente na sua obra que o decurso das mudanças desenvolvimentais seria 

extraordinariamente difícil e poderia mesmo tornar-se imprevisível se o indivíduo apenas 

confiasse na sua própria experiência ou acções para aprender. Em vez disso, afirma, a maior parte 

do comportamento humano é modelado através da observação. As componentes mais 

importantes deste fenómeno de aprendizagem por observação são (1) a atenção colocada no 

processo, e que é influenciada pelas características do acontecimento ou evento a modelar 

(significado funcional, realce, valência afectiva, complexidade, prevalência), e pelas características 

do observador (capacidades sensoriais, nível de excitação, ambiente perceptivo, reforço anterior); 

e (2) a possibilidade da retenção na memória (codificação, organização cognitiva, ensaio 

simbólico, ensaio motor); (3) a reprodução motora (capacidades físicas, auto-observação da 

reprodução, precisão); e (4) a motivação (interna, externa, reforço). Assim as mudanças serão 

originadas pela aprendizagem de novos movimento e o reforço dos anteriores, de acordo com a 

observação de modelos de sucesso nas tarefas. 

 

 

A teoria dos sistemas ecológicos 

A teoria ecológica de Bronfenbrenner (1979) advoga a importância do papel do ambiente natural 

na determinação do desenvolvimento humano. Este autor especifica as diferenças de 

proximidade dos contextos (ambientes) de desenvolvimento, descrevendo quatro diferentes 

sistemas: (1) Micro-sistema – família e vizinhança (escola, pares, áreas de brincadeiras); (2) Meso-

sistema – interrelações entre os diversos contextos; (3) Exo-sistema – Família afastada; e (4) 

Macro-sistema – atitudes e ideologias da sociedade. A ideia fundamental de Brofenbrenner é a de 

que a proximidade dos contextos constituem “camadas” que envolvem o indivíduo e que o 

influenciam nos seus próprios contextos de mudança. O indivíduo continua a ser preponderante, 

mas as “camadas” que o envolvem possibilitam, direccionam o decurso das suas mudanças. No 

campo específico do DM esta visão é facilmente transponível para o campo prático, se nos 

lembrarmos das influências que famílias de desportistas parecem ter no comportamento motor 

dos seus filhos. 

Na sequência desta mesma visão ecológica de desenvolvimento, Burton e Davis (1992)) sugerem 

que as mudanças na qualidade e quantidade do movimento dependem dos constrangimentos 

associados ao indivíduo (factores biológicos), ambiente e tipo de tarefa motora. 
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A perspectiva ecológica das afffordances 

E.J. Gibson (E. Gibson, 1969; E. J. Gibson, 2002; E. J. Gibson & Pick, 2000)(1982, 88) e JJ Gibson (J. 

J. Gibson, 1966, 1979) foram os pioneiros da perspectiva ecológica (da percepção directa) no 

estudo do DM. Esta teoria baseia-se na assunção básica de que as crianças e adultos são capazes 

de percepcionar directamente informação estruturada que existe no ambiente e agir 

directamente sobre ela, modificando o seu comportamento. Uma das maiores contribuições 

desta perspectiva para o campo do DM é o entendimento de que a exploração do ambiente é um 

factor determinante nas mudanças ocorridas no desenvolvimento (Esther Thelen, 2000). Os 

Gibsons descreveram pela primeira vez o conceito de affordances, coisas ou acontecimentos que 

o ambiente natural propicia ao indivíduo e que o levam a agir. Affordances são oportunidades 

(providenciadas por objectos, eventos, ou locais) que conferem ao indivíduo potenciais desafios 

para a acção, e consequentemente para o desenvolvimento de uma habilidade ou de parte do 

sistema biológico (Heft, 1997; Hirose, 2002; Stoffregen, 2000). Fundamental nesta corrente de 

pensamento é o conceito de ajuste ecológico, relação optimizada entre as características das 

affordances (objectos ou acontecimentos) e as condições do indivíduo que as explora. À (quase) 

necessidade de vencer os desafios proporcionados pelas affordances, os indivíduos respondem 

pelo ajuste imediato das suas acções segundo as suas próprias possibilidades biológicas. Isto 

parece explicar porque é que as crianças assumem de forma imediata a melhor forma de descer 

(ou não descer) escadas, rampas, transpor espaços vazios, ou subir para uma plataforma elevada, 

segundo as suas possibilidades motoras de momento. De facto não é normal encontrarmos 

crianças, mesmo em tenras idades, a precipitarem-se pelas escadas abaixo (a não ser com adultos 

ao lado). O que parece acontecer é que as crianças percepcionam directamente a 

dificuldade/oportunidade e imediatamente assumem a forma mais ajustada para cumprir o 

desafio (de costas, apoiando-se no corrimão, etc). Ao mesmo tempo as affordances parecem 

constituir um desafio irresistível para as crianças. Quantas vezes os adultos se interrogam sobre o 

porquê de as crianças treparem às mesas e saltarem das cadeiras ou sofás? A explicação, segundo 

esta teoria, é porque as cadeiras ou sofás constituem uma oportunidade imperdível (uma 

affordance) para que o mecanismo biológico se aperfeiçoe (mude) e por isso a criança é impelida 

a este comportamento exploratório.  
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A teoria dos sistemas dinâmicos 

O trabalho pioneiro de Kugler, Kelso e Turvey (1982) lança as bases para aquela que é hoje em dia 

uma das mais importantes teorias explicativas do desenvolvimento: a teoria dos Sistemas 

Dinâmicos (Dinamic Systems Theory). Baseados na demonstração de Bernstein de que o 

movimento se organiza pela função e não pela utilização dos músculos que o realizam, estes 

autores sugerem uma nova interpretação para explicar os mecanismos de mudanças 

coordenativas no processo de controlo do movimento: a auto-organização própria dos sistemas 

dinâmicos, tão bem conhecidos nas áreas da Física e Química. A proposta fundamental da TSD é a 

de que os sistemas biológicos tendem a auto-organizar-se em fases/padrões/ movimentos de 

equilíbrio, para os quais são naturalmente atraídos, denominado momento ou padrão atractor 

(point atractor). Inúmeras investigações corroboraram esta ideia, mostrando que na execução de 

padrões simples de movimento as pessoas parecem manter uma coordenação temporal preferida 

para a qual são “atraídas”. A passagem de um padrão atractor para outro de melhor qualidade 

coordenativa não é feita sem perturbação do primeiro. À fase que medeia entre estes dois 

estados denomina-se de transição (phase transition) e é normalmente caracterizada pela 

perturbação do movimento, no que parece ser um retrocesso coordenativo. Esta dinâmica de 

mudança, inicialmente percebida na biodinâmica, permite explicar segundo Esther Thelen, Kelso e 

Fogel (1987)), como as mudanças no comportamento motor parecem emergir espontaneamente. 

Esther Thelen é uma autora fundamental para a interpretação desta teoria para o campo do DM. 

Juntamente com Linda Smith publicou em 1994 (Esther Thelen & Smith, 1994) o livro “Dynamic 

systems approach to the development of cognition and action”, obra seminal onde são 

inequivocamente estabelecidas as principais implicações da teoria dos sistemas dinâmicos para a 

conceptualização, aplicação e experimentação do campo de estudo do desenvolvimento motor e 

da teoria desenvolvimentalista em geral: 

1. Qualquer movimento é constituído por um sistema vasto de componentes que o 

integram e suportam, participando de forma particular e adequada à tarefa em causa. 

2. A programação dos comportamentos/padrões motores não é pré-existente (hard-wired) 

mas emerge naturalmente (auto-organiza-se) de acordo com a natureza da tarefa a executar, 

as estruturas do indivíduo, e os recursos energéticos disponíveis.  

3. Estes princípios são aplicáveis a todas as escalas temporais (segundo, minutos, semanas, 

meses, anos) e desde os movimentos mais simples às mudanças mais complexas que decorrem 
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ao longo da vida do indivíduo. Habilidades motoras (como andar, gatinhar, correr, lançar, etc) 

são vistas como movimentos que se comportam ao longo da vida como atractores dinâmicos 

com diferentes níveis de estabilidade. Para passar de um nível a outro, para mudar o padrão 

do movimento, é necessário forçar, destruir a estabilidade do padrão anterior para que os 

vários componentes (sub-estruturas) sejam atraídos para um estado de estabilidade superior. 

4. O desenvolvimento é um processo contínuo. Apesar de, à vista desarmada, parecerem 

existir saltos qualitativos nos processos de mudança, estes são o resultado de um processo 

contínuo de desenvolvimento das estruturas que os suportam. Exemplo típico é o do 

momento em que a criança começa a andar. Apesar de parecer acontecer de repente, num 

salto qualitativo de grande dimensão, o que de facto acontece é que a contínua mudança das 

componentes (musculatura, sistema nervoso, órgãos perceptivos, etc) faz com que num 

determinado momento estejam reunidas condições para a emergência de um novo 

comportamento. 
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O DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES MOTORAS 
 
Neste capítulo vamos tratar das mudanças associadas com o desenvolvimento das habilidades 

motoras. Ao longo do ciclo de vida são evidentes diferenças e semelhanças entre o reportório 

motor patente pelos indivíduos em desenvolvimento. 

 
Durante o período normativo / descritivo, os investigadores do desenvolvimento motor fizeram 

um trabalho precioso na descrição e categorização dos tipos de movimentos encontrados em 

momentos próprios do ciclo de vida, especialmente nas primeiras idades onde apesar de um 

ritmo de mudança evidente, a semelhança do comportamento motor entre pares é notável. 

Como resultado deste legado de autores como David Gallahue, Clenaghan, Mary Ann Roberton, 

Anne Espenschade e muitos outros, hoje em dia possuímos uma panóplia de descritores muito 

bem elaborados acerca dos vários tipos de movimentos, das suas “sequências” normativas de 

aparecimento, e até dos níveis esperados de proficiência associados a cada idade. 

 
Para melhor compreendermos este processo vamos artificialmente analisar separadamente cada 

destes comportamentos motores típicos observados no homem ao longo do desenvolvimento. E 

vamos fazê-lo seguindo as indicações, as categorizações há muito especificadas por Gallahue 

(1982) na sua “pirâmide”, imagem sugestiva do tipo de movimentos, habilidades motoras, 

características de períodos sucessivos do desenvolvimento humano (figura 1). 

 

 

Figura 1 – Pirâmide do desenvolvimento das habilidades motoras (D. Gallahue, 1982). 
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Movimentos reflexos infantis e movimentos espontâneos 

 
Ao nascimento e durante os primeiros tempos de vida, o bébé humano não possui a possibilidade 

de executar movimentos voluntários. Esta não é uma realidade comum a todos os mamíferos e 

muito menos a todas as espécies, mas parece ser uma consequência do nosso percurso 

evolucionário. Os nossos bebés nascem numa fase de crescimento e maturação do sistema 

nervoso, esquelético e muscular, que ainda não permite a execução de movimentos complexos. 

Por exemplo a cria dos mamíferos ruminantes (vacas, girafas, cavalos, etc) são capazes de se 

deslocarem de forma quase imediata após o nascimento, suportando-se nas quatro patas. Já o 

bebé humano parece nascer aparentemente desprotegido e precisando dos cuidados da mãe 

para a imediata sobrevivência. 

 
De fato não será tanto assim (ou não terá sido sempre assim na nossa história evolutiva), e os 

nossos bebés vêm “equipados” com alguns movimentos que permitem a sua sobrevivência 

imediata no novo meio. Durante nove meses o bebé viveu em meio líquido, alimentou-se e 

respirou através da placenta. Ao nascimento passa a ter de respirar pelos próprios meios e a 

ingerir alimento pelo tubo digestivo, e para isto torna-se imprescindível possuir reflexos que não 

só o permitam, como o auxiliem. Alguns desses reflexos (como o de respirar, salivar, chorar, 

vomitar, defecar, engolir / deglutir, tossir, respirar, etc) vão manter-se ao longo de toda a vida, 

mas existem outros que apenas existem durante os primeiros meses de vida e a que chamamos 

movimentos reflexos infantis (MRI). 

 
 

 

Os movimentos reflexos infantis são observados nos bebés ainda durante a vida fetal e 

consistem numa resposta motora involuntária e estereotipada (sempre igual no mesmo 

indivíduo, e em todos os indivíduos) a um estímulo conhecido e determinado. Distinguem-se 

dos reflexos normais por existirem apenas durante o período da infância - em oposição aos 

outros reflexos que se mantêm por toda a vida – e por sermos capazes de identificar com 

algum rigor o momento em que aparecem e desaparecem. 

 
 

 

Assim, e do ponto de vista de utilidade ontogenética (história de desenvolvimento do indivíduo), 

os MRI cumprem um papel determinante imediato para a sobrevivência imediata do recém-

nascido, mas também como “facilitador” de movimentos que vão permitir o desenvolvimento do 
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sistema neuromuscular. Incapaz de movimentos voluntários, a estrutura neuromuscular do 

recém-nascido necessita deste “jogo” entre a experimentação e a sensação do movimento para 

completar os processos maturativos que permitirão o domínio cortical e voluntário (Kathleen. 

Haywood & Getchell, 2001). 

 

 

 
Por definição, um movimento reflexo é desencadeado sem qualquer 
intervenção dos níveis cerebrais superiores (corticais), e por isso é 
completamente involuntário. Desencadeada por um estímulo 
determinado, a resposta reflexa é localizada apenas ao nível 
medular, naquilo que é designado por arco reflexo. Normalmente, 
este tipo de reflexos ocorrem durante toda a vida e desempenham 
um papel essencial na defesa da integridade corporal (reflexos de 
defesa) e na regulação da tonicidade muscular. Exemplo típico é o do 
reflexo miotático. Este reflexo, que no quadricípede crural se 
denomina de reflexo rotuliano, é o responsável pela bem conhecida 
reacção de extensão brusca do joelho após a estimulação (pancada) 
do tendão abaixo da rótula (imagem ao lado) 
 

 
 
Estes movimentos reflexos infantis apresentam formas muito variadas, o que por vezes provocou 

(e provoca) o espanto de quem os observa. Exemplo aparentemente simples é o do reflexo de 

busca: quando tocada na face, o bebé vira a cabeça e procura com a boca na direcção do 

estímulo. Parece óbvia a vantagem de tal acção para um bebé que tem na necessidade de 

alimentação um dos seus maiores desafios, e que assim consegue encontrar a origem do alimento 

(a mama da mãe). 

 
Já o reflexo de preensão parece constituir um movimento mais 

intrigante. Quando se toca na palma da mão do bebé, este fecha a mão 

à volta do objecto, por vezes agarrando com força suficiente para 

poder segurar o peso do próprio corpo. Ou ainda o reflexo da marcha, 

que desencadeia o movimento de andar da criança quando é segura 

em posição vertical e contacta com a planta dos pés na superfície. 

Os MRI podem ser divididos ou classificados em Primitivos ou de 

Sobrevivência; Posturais; e Locomotores (ver quadro 1). 

Os MRI Primitivos ou de Sobrevivência estão estabelecidos ao 

nascimento e são fundamentais para a sobrevivência imediata do 

recém-nascido da espécie humana, desaparecendo durante os 

primeiros seis meses de vida (Carl. Gabbard, 2004). Nesta tipologia de MRI juntam-se aqueles que 

se ligam diretamente com as necessidades de alimentação (buscar, amar, deglutir, etc); os de 

defesa contra o meio (ex: reflexo de fecho da glote que impede a entrada de água nos pulmões, 
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permitindo a imersão da cabeça em meio líquido); bem como alguns outros que são 

interpretados como reminiscentes de necessidades filogenéticas antigas da raça humana ou dos 

seus percursores (exemplo destes é o reflexo de preensão que poderia servir para o recém-

nascido se poder agarrar à mãe em caso de fuga, como ainda sucede nos nossos “parentes” 

distantes, chimpanzés). 

 
Os MRI Posturais são essencialmente responsáveis por fornecer ao bebé a possibilidade de reagir 

à gravidade e a mudanças no equilíbrio e posição, garantindo assim a mobilização dos músculos 

axiais que serão responsáveis pelas posturas (Carl. Gabbard, 2004). Em alguns casos, como no 

reflexo de endireitamento da cabeça, estes movimentos parecem também ser importantes para 

evitar a obstrução das vias respiratórias do bebé. São ainda classificados como posturais, MRI cuja 

origem poderá também ser longínqua no nosso percurso filogenético e que poderão constituir 

movimentos de defesa como os reflexos de Moro ou de Paraquedas. 

 

Os MRI Locomotores assemelham-se aos futuros movimentos locomotores voluntários e por isso 

assim são denominados por alguns autores. Poderão mais uma vez ser reminiscências do nosso 

passado longínquo, já que alguns deles (rastejar, natatório, etc) parecem ter como intenção a 

possibilidade de deslocação do corpo como aliás acontece noutros mamíferos (cão, gato, etc) que 

embora incapazes de marchar à nascença, são impelidos a reptar para se deslocarem e 

procurarem o corpo da mãe. Mais incomum e objeto de inúmera investigação (e mesmo 

especulação) científica, é o reflexo da marcha que parece mimetar a marcha bípede humana. 

 
Quadro 1. Classificação dos Movimentos Reflexos Infantis 

 

Grupos de Movimentos Reflexos Infantis Exemplos 
 

 

Primitivos ou de Sobrevivência   

Estão presentes ao nascimento e usualmente 

desaparecem até aos 6 meses de idade. 
Buscar, Mamar Preensão, Babinski, Preensão 
plantar, Babkin 

 

 

 

Posturais   

Originam respostas posturais. 
Moro, Páraquedas, Endireitamento da cabeça 

e corpo, Labiríntico, Galant, 

 

 

Locomotores   

Assemelham-se aos futuros movimentos 
locomotores voluntários 

Natatório, Marcha, Rastejar 
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Ao longo do tempo estes MRI foram sendo intensamente estudados pela comunidade científica e 

clínica. Percebeu-se rapidamente que eles exibiam características comuns em todas as crianças 

da espécie humana, nomeadamente porque era possível estabelecer um momento de 

aparecimento e um de desaparecimento. Ou seja para cada RMI foi possível estabelecer um 

tempo (de início e desaparecimento) que se apresentava comum a todas as crianças humanas 

com um ritmo normal de desenvolvimento. Mas mais do que isso foi possível perceber que 

quando esse tempo normativo não era observado numa criança isso poderia constituir indício de 

alteração no próprio ritmo de desenvolvimento neurológico da criança. Em casos mais graves ou 

extremos poderia diagnosticar situações anómalas no desenvolvimento dessa criança. Em 

consequência disso mesmo, a avaliação dos MRI, nomeadamente a sua existência ou inexistência, 

os momentos de aparecimento e desaparecimento, a sensibilidade ao estímulo, e a intensidade 

da resposta, passaram a fazer parte da panóplia obrigatória de avaliação clinica e 

desenvolvimental do recém-nascido e bébé. Mais do que isso, a observação e avaliação dos MRI 

são a única janela direta pela qual podemos observar o desenvolvimento da criança nas primeiras 

idades, e realizar um primeiro despiste que possa levar a um diagnóstico precoce de situações 

(eventualmente patologias) mais graves. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Tempo de aparecimento e desaparecimento dos MRI [adaptado de Gabbard (2004)] 

 

 

A descrição rigorosa das características dos MRI permitiu ainda a elaboração de escalas de 

avaliação do desenvolvimento e/ou de rastreio precoce de dificuldades de desenvolvimento 

(ex: escala de avaliação do recém-nascido de Brazelton,  http://www.brazelton- 

http://www.brazelton-institute.com/intro.html
http://www.brazelton-institute.com/intro.html
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institute.com/intro.html ); ou da Alberta Infant Motor Scale (AIMS,  

http://www.albertainfantmotorscale.com/ ) que se situa especificamente no domínio da 

avaliação do desenvolvimento motor. 

 
 

O que caracteriza um MRI? 

Involuntário – não existe qualquer participação voluntária no movimento. 

Universal – comum a toda a espécie humana. 

Estímulo conhecido - sabemos exactamente o que o desencadeia 

Resposta Estereotipada – perante o estímulo existe sempre a mesma resposta 

estereotipada e igual para todos. 

Período de aparecimento – conhecem-se bem quais os momentos em que aparecem e 

desaparecem cada um dos reflexos motores infantis. 

 

Movimentos espontâneos 

Os movimentos espontâneos (ME) coexistem com os reflexos nos primeiros tempos de vida das 

crianças. São assim chamados porque parecem acontecer espontaneamente sem que se conheça 

razões para a sua execução, ao contrário dos reflexos dos quais sabemos sempre qual o estímulo 

e a resposta. Apesar de também não terem controlo voluntário, os ME são responsáveis por 

grande parte dos movimentos e gestos efetuados pelas crianças nos primeiros meses e apesar de 

não possuírem intenção, estes movimentos parecem coordenados e com cadeias cinéticas 

semelhantes aos adultos embora executados com menos força e substancialmente mais lentos. 

 
Ausubel e Sullivan (1983) chamaram-lhes Comportamentos Motores Massivos, enquanto Meinel 

(1976) descreveu Movimentos de Massa Desestruturados, mas ambos concordaram que o bébé 

realiza movimentos agitados, desordenados, com a participação de grande parte do corpo. Outros 

autores descreveram-nos como respostas motoras localizadas ou segmentares do organismo 

infantil (girar a cabeça, movimentos das extremidades de tipo bilateral e contralateral, “esfregar” 

os membros, flexão extensão das extremidades, etc), e chamaram-lhes Movimentos de Tipo 

Localizado (Ruiz, 1987), Movimentos Rítmicos, Esteriotipias, Configurações Posturo-Cinéticas ou 

Movimentos Ateotóticos (Pikler, 1984; E. Thelen, 1981). 

 
No seu conjunto, os MRI e os ME cumpre, nos primeiros meses de vida uma função 

importantíssima de experimentação de movimento e sensações de movimento que vão permitir a 

http://www.brazelton-institute.com/intro.html
http://www.albertainfantmotorscale.com/
http://www.albertainfantmotorscale.com/
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progressiva maturação das estruturas sensoriais e motoras responsáveis pelo domínio voluntário 

do movimento. 

Habilidades motoras rudimentares (HMR) 

 
Com a passagem para o domínio superior do movimento (cortical), emergem os comportamentos 

e habilidades que vão permitir a progressiva autonomização da criança no domínio do próprio 

corpo (sentar, rastejar, equilibrar-se, andar, etc), dos objetos (manipulação), e do espaço 

envolvente (autonomia de locomoção). Esta fase de predominância de desenvolvimento das 

habilidades motoras rudimentares estende-se até ao domínio proficiente da marcha que 

permitirá à criança libertar-se para a exploração autónoma do espaço e dos objetos. 

 
Assim, a aquisição dos movimentos rudimentares forma a base essencial para o desenvolvimento 

motor das futuras habilidades motoras fundamentais, e caracteriza-se por períodos de aquisição 

(emergência de comportamentos motores) bem marcados na escala de desenvolvimento. 

 
Todos os pais conhecem bem estas habilidades motoras e este tempo do seu bébé porque é 

quando acontecem de forma rápida mudanças de comportamento motor. O virar de lado, 

rebolar, erguer a cabeça, sentar, pegar em objetos, pôr-se de pé, e andar, são algumas das HMR 

que marcam este período e que todos os pais seguem com reconhecimento e interesse. A 

panóplia completa das HMR é bem mais extensa, como veremos, mas todas têm estas 

particularidades marcantes: é facilmente identificável o tempo em que o comportamento emerge 

(aparece) pela primeira vez na criança, esse tempo é semelhante em todas as crianças no mundo 

inteiro, e o que é absolutamente natural e normal é que todas as crianças atinjam rapidamente a 

proficiência (melhor nível) da habilidade num curtíssimo espaço de tempo após a primeira 

tentativa. De fato, muito rapidamente o bébé começa a dominar as HMR associadas com o 

domínio postural (sustentação da cabeça, erguer e rodar a cabeça, apoiar-se nos braços e mãos, 

sentar, erguer-se, etc); com o domínio de objetos (pegar, agarrar, alcançar, largar, etc); e 

finalmente com as formas de locomoção (rebolar, rastejar, quadrupedia, andar, etc). 

 

O conhecimento empírico do desenvolvimento motor das crianças sempre permitiu às mães 

avaliarem e disputarem competência de desenvolvimento dos seus filhos, comparando com os 

outros bébés da mesma idade e com o conhecimento adquirido por gerações e transmitido de 

mães para filhas. 
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Figura 2. Comparação e avaliação natural pelas mães. 
 
 
 
 
Mas, tal como no caso dos MRI, também o 

estudo sistemático das HMR permitiu a sua 

identificação, descrição, classificação, bem 

como a marcação dos tempos (cronológico) 

normativos de aparecimento, permitindo assim 

a constituição de avaliações rigorosas sobre o 

ritmo de desenvolvimento motor das crianças 

nestas idades. E mais uma vez, olhar o 

desenvolvimento geral através da janela do 

desenvolvimento motor, despistando 

eventuais casos anómalos. 

Estes tempos normativos apresentam-se como 

mais longos do que no caso dos MRI, existindo 

ainda diferenças marcadas entre cada HMR. 

Isto mesmo é evidenciado na figura 3 em que 

são apresentados os tempos normativos 

(expectáveis) de aparecimento de algumas 

HMR em crianças. 

Figura 3 - Tabela normativa das HMR 
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Habilidades motoras fundamentais (HMF) 

 
As HMF são movimentos que começam a surgir assim que a autonomia motora das crianças se 

estabelece de forma mais consistente. Dividem-se em três categorias: locomotoras ou de 

locomoção, manipulativas ou de controlo de objectos, e estabilizadoras ou posturais (ver 

destaque abaixo) 

 
 

HMF Locomotoras – responsáveis pelo transporte do indivíduo (Andar, Correr, Saltar, 

Trepar, Rastejar, Pular, Deslizar, Galopar, Rolar, etc.) 

HMF Manipulativas ou de Controlo de Objetos – dividem-se em HM Finas e Grossas (ou 

Grosseiras). Responsáveis pelo controlo de objectos (Agarrar, Recepcionar, Lançar, Driblar, 

Pontapear, Bater com Bastão, etc)  

HMF Posturais ou Estabilizadoras – movimentos axiais e de equilíbrio executados com 

deslocamento mínimo (Flectir, Rodar, Balançar, Equilibrar, Saltitar Pé Coxinho, Deslizar, 

etc) 

 
 
Pelas suas características de suporte à motricidade geral do indivíduo, as HMF são entendidas 

como imprescindíveis à sobrevivência da espécie, numa perspectiva filogenética. São por isso 

também comuns a todas as crianças e constituem bases fundamentais para o desenvolvimento 

das aprendizagens motoras posteriores, nomeadamente as desportivas ou especializadas. Hoje 

em dia as HMF são também encaradas como muito importantes na determinação futura de uma 

vida ativa e saudável (Robinson et al., 2015; Stodden et al., 2008). 

 
Possuindo um padrão de movimento mais complexo que o presente nas HMR, as HMF têm sido 

descritas como tendo um tempo de aprendizagem (e aparecimento) mais extenso. De facto, entre 

o aparecimento das primeiras tentativas de realização de uma HMF (por exemplo agarrar uma 

bola) e a sua realização eficaz, controlada, proficiente, demora sempre algum tempo e sobretudo 

exige obrigatoriamente um número (elevado) de tentativas (repetições) que possibilitem a sua 

aprendizagem. Gallahue foi dos primeiros autores a notar e descrever esta peculiaridade, tendo 

mesmo proposto que este tempo desenvolvimental de uma HMF pudesse ser descrito em três 

fases ou estádios: inicial, elementar, e maturo (ver destaque abaixo) 

 
Esta forma de descrição do tempo de aparecimento, aprendizagem, e consolidação das HMF é 

ainda hoje muito utilizado na sua avaliação com crianças (ver capítulo de avaliação das HM).  
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Estádio Inicial – corresponde às primeiras tentativas observáveis de realização do 

movimento. Naturalmente o êxito do movimento é muito baixo e a participação das 

componentes corporais muito limitada. 

 
Estádio Elementar (ou de transição) – a criança realiza a HM já com a participação de 

algumas das componentes típicas do estádio maturo, no entanto é reconhecível a limitação 

em algumas das componentes do movimento, na sua realização ordenada, e no ritmo de 

execução. As execuções não são consistentes, variando de cada vez que realiza o 

movimento. 

 
Estádio Maturo – quando a HMF é realizada de acordo com um padrão eficaz de 

movimento, normalmente reconhecido como um padrão “adulto”. Pressupõe a 

coordenação de todos os segmentos e componentes corporais envolvidos numa cadeia 

cinética harmoniosa, fluida, e consistente de repetição para repetição. 

 

Quando Gallahue e colegas nos anos 70 do século passado, estudaram e observaram o nível de 

desenvolvimento das HMF em crianças, pareceu-lhes evidente uma associação entre os estádios 

de desenvolvimento das HMF e as idades das crianças. Assim, formularam o conceito que o 

estádio inicial acontecia cerca dos 2/3 anos (para a maioria das HMF), e por volta dos 6/7 anos o 

processo de aquisição da habilidade matura estaria praticamente finalizado. Apesar deste 

entendimento de que o percurso sequencial de desenvolvimento das HMF era semelhante de 

criança para criança, os autores salientavam também que grandes variações no ritmo e tempo de 

aparecimento, bem como no nível de proficiência motora podem ser encontrados (Zaichkowsky, 

Zaichkowsky, & Martinek, 1980). De facto, sabemos hoje que não só estas diferenças de 

proficiência das HMF são reais, mas percebemos que existem cada vez mais crianças e adultos 

que não atingem nunca o estado maturo de várias HMF (Booth et al., 1999; Hardy, Barnett, 

Espinel, & Okely, 2013). Esta constatação, fruto da investigação realizada ao longo dos tempos, 

coloca uma preocupação grande nas circunstâncias que permitem adquirir um desempenho 

maturo das HMF, e que são sobretudo a qualidade e a quantidade de estimulação motora que as 

crianças têm oportunidade de experimentar na infância. Assim, a ideia inicialmente formulada de 

que o processo de desenvolvimento natural (nomeadamente através da maturação) é por si só 

suficiente para que o desenvolvimento motor se processe normalmente foi sendo abandonada. 

Sabe-se hoje que, se deixada unicamente ao seu percurso individual, muitas crianças não 



197 

 

desenvolverão o padrão maturo das habilidades com prejuízo evidente para o seu futuro já que é 

nestas habilidades que se sustentam todas as posteriores aquisições motoras, bem como a 

adoção de estilos de vida mais ativos. 

Atualmente o nosso conhecimento do desenvolvimento normativo das habilidades motoras 

fundamentais permite-nos perceber que o período etário entre os 3 e os 6/7 anos de idade 

constitui um período ótimo ou crítico para o desenvolvimento destas habilidades. Dada a 

natureza diversa de cada HMF, o tempo normativo que as crianças demoram a adquirir cada HMF 

de uma forma matura também varia. Um exemplo é mostrado na figura 4, onde o tempo que 

decorreu desde o desempenho de uma forma inicial até ao estádio maturo, é representado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 – Tempo que demorou desde o aparecimento das primeiras tentativas de 
execução de cada HMF até que 60% das crianças observadas realizassem a habilidade de 
forma matura (adaptado de (Seefeldt & Haubenstricker, 1982) 

 
 
Sabemos ainda que desde as primeiras tentativas de realizar a HMF, até à sua execução de uma 

forma matura, cada criança mostra o seu próprio percurso de mudança, ou seja não é verdade 

que todas as crianças percorrem o mesmo “caminho” na forma como mudam e melhoram o seu 

desempenho motor de uma dada habilidade. Diferentes enfoques no controlo das componentes 

corporais, no investimento realizado nas diferentes fases de execução da HMF, no ritmo, na 

precisão, na velocidade, etc., são facilmente identificáveis entre crianças. Semelhantes parecem 

ser as formas iniciais de realização da habilidade (estádio inicial) e, quando este é atingido, o 

padrão motor registado no estado maturo. Quer isto dizer que é muito importante que o técnico 

ou professor que trabalha com crianças neste nível de desenvolvimento perceba bem as 
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determinantes e características de cada HMF de forma a poder identificar o nível em que se 

encontra cada criança e as suas necessidades de estimulação (ver exemplos de descrição das HMF 

de seguida). 

Estádios de desenvolvimento da corrida 

Estádio Inicial        

• O balanço da perna é pequeno e limitado. 
• A passada é rígida e desigual. 
• A fase de voo não é observável. 
• Extensão incompleta da perna de suporte. 
• Balanço reduzido dos braços com variação dos 

graus de flexão do cotovelo. 
• Os braços tendem a balançar horizontalmente. 
• Grande base de apoio (afastamento dos pés). 

Estádio Elementar           

• Aumento no comprimento da passada e 
velocidade. 

• Fase de voo observável mas limitada. 
• A perna de suporte estende-se mais 

completamente.  
• Aumento do balanço do braço. 
• O balanço horizontal do braço é reduzido.  

Estádio Maturo   

• Comprimento da passada no seu máximo; a velocidade de passada é rápida. 
• Fase de voo definida. 

• Completa extensão da perna de 
suporte. 
• A recuperação é paralela ao solo. 
• Balanço vertical dos braços em 

oposição às pernas (coordenação 
cruzada). 
• Pequena acção de rotação da 

recuperação perna e pé. 

Figura 6. Descrição dos estádios de desenvolvimento do salto em comprimento a pés juntos (traduzido e adaptado de 

(Clenaghan & Gallahue, 1985) 
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Estádios de desenvolvimento do salto em comprimento a pés juntos 

Estádio Inicial        
 

• Balanço limitado, os braços não iniciam a acção de salto. 
• Durante o voo os braços movem-se lateralmente e para baixo ou para trás e para cima, a fim de manter 

o equilíbrio. 
• O tronco move-se na vertical; pouco ênfase no 

comprimento do salto.  
• Movimento preparatório inconsistente em termos da 

flexão de pernas. 
• Dificuldade na utilização dos dois pés. 
• Extensão limitada dos tornozelos, joelhos e bacia no 

momento de takeoff. 
• O peso do corpo "cai para trás" na recepção ao solo. 

 

Estádio Elementar      

• Os braços iniciam a acção de salto. 
• Os braços permanecem à frente do plano do corpo 

durante o movimento preparatório. 
• Durante o voo os braços são colocados ao lado a fim 

de manter o equilíbrio. 
• Movimento preparatório mais amplo e consistente.  

• Extensão dos joelhos e bacia mais completa no momento de saída do solo. 
• Ancas flectidos durante o voo; coxas mantidas numa posição de flexão. 

 

Estádio Maturo        
 

• Os braços movem-se altos para trás no movimento preparatório. 
• Durante A saída do solo os braços balançam para a frente com velocidade, atingindo uma posição 

elevada. 
• Braços mantidos altos durante o salto. 

• Ângulo de saída do tronco aproximadamente 45o. 
• Ênfase na distância saltada. 
• Movimento preparatório amplo e consistente. 
• Extensão completa dos tornozelos, joelhos e ancas 

mais completa no momento de saída do solo. 
• Coxas mantidas paralelas ao solo durante o voo, pernas verticalmente "penduradas". 
• Transposição do peso do corpo para a frente na recepção ao solo. 

 
Figura 7. Descrição dos estádios de desenvolvimento do salto em comprimento a pés juntos (traduzido e adaptado de 

(Clenaghan & Gallahue, 1985)). 
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Estádios de desenvolvimento do lançamento da bola 

Estádio Inicial      

A acção de lançamento parte sobretudo do cotovelo (rotação sobre o cotovelo). 
O cotovelo do braço que lança fica à frente do corpo.. 
Dedos afastados no momento de largar. 
A trajectória de lançamento é para a frente e para baixo. 
O tronco mantém-se de frente para o alvo. 
O peso do corpo é transferido ligeiramente para trás .de forma a manter o equilíbrio 
Os pés mantêm-se estacionários 

Estádio Elementar    

Na preparação para o lançamento o braço balança para cima, para o lado e para trás até uma posição de 
cotovelo flectido. 

Na preparação a bola é colocada atrás da cabeça. 
O braço é balançado para a frente, por alto e por cima do ombro.. 
O tronco roda atrás para o lado que lança, durante a acção preparatória.  
Os ombros rodam para o lado que lança.. 
O tronco flecte para a frente com o movimento do braço a arremessar. 
Aquando do lançamento o peso é transferido para a frente de forma bem definida. 
Passo(s) em frente com a perna do lado do braço que lança. 

Estádio Maturo   

O braço é balançado (armado) para trás na preparação. 
O cotovelo do braço oposto ao do lançamento é levantado para manter o equilíbrio como acção 

preparatória do braço que lança.  
O movimento para a frente do braço que lança é iniciado pelo avanço do ombro, seguido do cotovelo e 

mão (acção de chicote) 
O tronco roda visivelmente para trás do lado que lança durante a acção preparatória  
Rotação bem definida das pernas, cintura pélvica, tronco e ombros durante o lançamento. 
O pé do lado do lançamento é mantido recuado durante a acção preparatória, suportando o peso que é 

mantido atrás. 
Quando o peso é transferido para trás como consequência da armação do braço para o lançamento, é 

dado um passo em frente com o pé oposto. 

Figura 8. Descrição dos estádios de desenvolvimento do lançamento da bola (traduzido e adaptado de (Clenaghan & 

Gallahue, 1985). 
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Habilidades motoras especializadas (HME) 

As habilidades motoras especializadas são também conhecidas no mundo das ciências do 

desporto, pelos gestos técnicos das modalidades desportivas. Constituem habilidades refinadas, 

altamente coordenadas, realizadas de forma singular (gesto) ou em combinação e/ou sequência 

de várias habilidades (ex: lançamento do dardo), e que são utilizadas em ambientes e situações 

típicas da prática desportiva ou especializada (ex: os vários lançamentos no basquetebol, as 

formas de drible no futebol, as técnicas gímnicas, as técnicas de escalada, etc.). Estas habilidades 

motoras especializadas constituem também conteúdos essenciais das matérias de ensino da 

Educação Físico-Motora, em que o módulo de Jogos e a Ginástica coexistem a partir do 3º ano do 

1º ciclo do ensino básico (8/9 anos); e da Educação Física, disciplina que aparece no currículo 

escolar a partir do 2º ciclo do ensino básico (10/11 anos). Para além disso, grande parte das HME 

podem ser adquiridas através das práticas e jogos informais que as crianças e jovens praticam nos 

seus tempos livres e de lazer. Naturalmente estas habilidades não são, nem nunca foram, 

dominadas a um nível de mestria por todos os jovens já que dependem em larga medida da 

estimulação (treino) específico a que nem todos os jovens ou crianças aderem. A entrada no 

mundo desportivo é realizada progressivamente no final da primeira década de vida da criança e 

sabemos é altamente suportada pelo domínio anterior das HMF e suas combinações. Sabemos 

que a entrada, o sucesso, e a permanência das crianças e jovens nas práticas desportivas depende 

largamente do seu nível inicial de competência motora, ou seja do domínio das HMF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Exemplos de habilidades motoras especializadas 
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É também evidente a importância do domínio destas habilidades para o nível de competência 

motora generalizado, e consequentemente para a adesão a uma vida ativa ao longo da idade 

adulta. Homens e mulheres que são competentes no domínio das HME rapidamente e com 

sucesso conseguem envolver-se em actividades físicas, sejam de lazer ou de competição. 

 
Claro que o domínio das HME se torna imprescindível na prática desportiva, e na prática 

desportiva de alta competição, onde o refinamento e o domínio destas habilidades são cada vez 

mais espantosos. A complexidade da execução das HME em situação de competição envolve uma 

extraordinária miríade de situações e de soluções diferenciadas, e por vezes únicas. Por isso o 

domínio da competência motora especializada e a capacidade de adaptação motora à 

variabilidade das condições de prática, são provavelmente os elementos mais distintivos do 

desportista de alto nível. 

 

Regressão das habilidades motoras 

Com a passagem pela idade adulta e a entrada na idade idosa as formas das habilidades motoras 

também sofrem necessariamente mudanças. Embora esta fase seja menos estudada no que diz 

respeito às HM, é evidente que a autonomia de movimento dos idosos é da máxima importância 

para a sua saúde e qualidade de vida. Como tal o evitamento da regressão nas formas das 

habilidades motoras revela-se fundamental. O ritmo da regressão motora é imensamente 

diferente de pessoa para pessoa mas os estudos sobre atividade física e motora nas idades idosas 

têm demonstrado a importância de manter a estimulação, a prática destas habilidades, seja no 

dia-a-dia ativo, seja como prática desportiva. As evidências práticas mostram que é possível 

mantermo-nos proficientes nas habilidades motoras (mesmo nas mais especializadas) até muito 

tarde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. As formas das HM também mudam com a senescência 
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O panorama de continuidade do desenvolvimento das habilidades motoras  

ao longo do ciclo de vida 

 

 
Se a imagem da pirâmide de Gallahue é interessante do ponto de vista da sugestão interpretativa 

das consequências do desenvolvimento motor idade a idade, também é verdade que parece 

sugerir alguma solução de continuidade ao apresentar estádios / fases que se vão sobrepondo. 

Para uma melhor ideia do que realmente acontece em termos da continuidade do processo, 

Gabbard (2004)sugeriu integrar vários conceitos e/ou ideias sobre o desenvolvimento ao longo de 

todo o ciclo de vida (longlife span motor development) (ver figura abaixo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Longlife Motor Development (traduzido e adaptado de Gabbard, 2004) 
 

 
Nesta imagem percebemos a sugestão do autor para que se entenda a mudança das habilidades 

motoras como um contínuo de desenvolvimento que vai dos primeiros movimentos involuntários 

ao momento em que as mudanças de regressão dominam. Para melhor compreensão, na parte 

lateral esquerda são apresentadas as fases tradicionais, no centro as idades mais frequentes, e à 

direita a continuidade das mudanças normativas e expectáveis das habilidades motoras ao longo 

do ciclo de vida. 
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O CRESCIMENTO. 

O crescimento, entendido como a modificação morfológica ao longo do tempo, acompanha-nos 

ao longo de toda a vida. É habitualmente associado às primeiras duas décadas, enquanto 

aumentamos rapidamente de tamanho, peso e forma corporal, mas de facto este espantoso 

fenómeno está presente e condiciona todo o nosso ciclo de desenvolvimento.  

Dada a nossa convivência diária com o crescimento - todos nos vemos crescer, mudar quantitativa 

e morfologicamente todos os dias - seria de esperar que entendêssemos bem este fenómeno mas 

tal realmente parece não acontecer. Associamos habitualmente a palavra apenas ao crescimento 

estatural (em altura), e esquecemos ou não prestamos atenção a todas as outras importantes 

características que o compõem. Aliás, historicamente é fácil perceber como o crescimento 

humano foi sempre mal compreendido e interpretado. No ano de 1400, Cennino Cennini, um 

célebre pintor italiano da escola de Florença, afirmava que o corpo das mulheres não possuía 

qualquer proporção especial ou diferente dos homens (?). Em 1503 Gabriel de Zerbis descreveu 

pela primeira vez na Europa, as diferenças anatómicas entre crianças e adultos, no entanto ainda 

no século seguinte (XVII) o desenvolvimento (e o crescimento) era muitas vezes encarado 

sobretudo como uma mudança apenas de tamanho sendo o exemplo mais claro o que envolvia o 

pensamento teórico do Pré-formacionismo (figura 

12). 

Podemos talvez extrapolar que este seria o 

resultado de uma visão da criança como um 

adulto em miniatura que imperou nessa época 

como pensamento. O Pré-formacionismo, uma 

teoria da hereditariedade, defendia que o óvulo 

ou o esperma (exatamente qual era muito 

debatido) continha um indivíduo completamente 

pré-formado (homúnculo).O desenvolvimento era 

então apenas uma questão de crescimento do ser 

já completamente formado.  

Esta quase incapacidade de perceber que o corpo das crianças não é apenas uma cópia reduzida 

do dos adultos está bem expressa nas inúmeras pinturas de crianças e bebés que povoam 

quadros de pintores célebres.  

Figura 12 - Uma pequena pessoa dentro de um 
espermatozóide, desenhado por Nicholas 
Hartsoecker em 1695. 
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A Virgem e filho com S. João Baptista (Bassano, 1570)                     Madonna do cravo (Da Vinci, 1478–1480) 

Figura 13 - Dois quadros que demonstram as diferenças existentes entre artistas na visão dos bébés. No quadro de 

Bassano as proporções do corpo da criança não são respeitadas parecendo antes um adulto em miniatura, ao contrário 

do que acontece com Leonardo Da Vinci. 

De facto a representação de crianças com traços morfológicos de crianças apenas se torna 

universal na Europa aquando do Renascimento e terá tudo a ver com uma nova visão mais 

humanista do reconhecimento do papel e do tempo da criança. 

O estudo do crescimento humano possui esta qualidade, talvez única, a de permitir “olhar” o 

desenvolvimento. O crescimento constitui uma autêntica janela para o desenvolvimento humano, 

para além de ser essencial para determinar o sucesso do movimento humano. Por isso se torna 

tão importante conseguir reconhecer as suas características para quem pretende trabalhar e 

perceber o movimento ao longo do desenvolvimento. Esta particularidade do crescimento foi 

sendo compreendida e usada ao longo dos tempos, e ainda hoje, e cada vez mais, o crescimento é 

utilizado como elemento marcador, indicador das condições de saúde e desenvolvimento geral do 

indivíduo e, sobretudo, das populações.  

Se o crescimento se define como as modificações dimensionais das estruturas músculo-

esqueléticas e morfologia associadas, o seu estudo obriga a perceber desde logo o que acontece 

no crescimento estatural (altura) e ponderal (peso), mas também como se dá o crescimento nas 

outras dimensões ósseas para além da estatura total (diâmetros, perímetros envergaduras, e 

comprimentos); nas estruturas musculares e na massa adiposa; e ainda perceber como crescem 
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as estruturas de controlo nervoso (sistema nervoso central e periférico). Também precisamos 

perceber como é que o crescimento destas diferentes estruturas origina modificações 

proporcionais, ritmos de desenvolvimento diferenciados, e sobretudo como condicionam as 

oportunidades de movimento ao longo da vida. Por último é ainda importante compreendermos 

que, ao contrário da forma mais usual do termo que empregamos na conversação, crescimento 

não significa obrigatoriamente ou exclusivamente adição, soma, aumento de tamanho ou massa. 

Ao longo do ciclo de vida, crescimento inclui também diminuição, perda de dimensões ou massas, 

nomeadamente ao longo de toda a idade adulta e no envelhecimento. 

A representação do crescimento 

Com a recolha de inúmeros dados relativos aos valores dimensionais de inúmeros povos, é hoje 

em dia possível percebermos bem as características normativas do crescimento das populações 

mundiais. Para isso utilizamos sobretudo três tipos de representações:  

- As curvas de distância de crescimento, ou crescimento acumulado, em que são apresentados os 

valores do crescimento acumulado ao longo do tempo. Veja-se como exemplo a figura 14 em 

estão representados os valores médios da estatura alcançada em cada idade representada no 

eixo das ordenadas (XXs) 

 
Figura 14 – Altura média de rapaz e rapariga desde o nascimento à idade adulta. (By JM Tanner, RH Whitehouse and M 
Takaishi. 'Archives of Diseases in Childhood'. 1966) 
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- As curvas de velocidade de crescimento, em que os valores apresentados se reportam ao 

crescimento encontrado durante cada período de tempo representado no eixo das ordenadas. 

Como exemplo, na figura 15 o valor representado no eixo das abcissas (YYs) é o da quantidade de 

centímetros crescido durante cada período de 6 meses (unidade do eixo dos XXs). Neste tipo de 

representação uma linha (declive) descendente representa diminuição da velocidade de 

crescimento nesse período (está a crescer menos cm cada ano que passa); um declive ascendente 

representa aumento da velocidade de crescimento; e uma linha horizontal quer dizer que durante 

esse tempo a velocidade de crescimento se manteve constante (cresceu o mesmo durante cada 

um desses períodos) 

 
 

Figura 15 – Curva média de velocidade de crescimento em altura de rapazes e raparigas (By JM Tanner, RH Whitehouse 

and M Takaishi. 'Archives of Diseases in Childhood'. 1966) 

 

- E as curvas ou os gráficos percentílicos, onde são representadas todas as variações normativas 

(quer dizer, variações encontradas e esperadas nas populações) do crescimento associadas a cada 

idade. No exemplo da figura 16 podemos verificar que estão traçadas linhas para os percentis 5 (a 

de baixo), 10, 25, 50, 75, 90, 95 (a de cima) do crescimento acumulado para a estatura medida 

nas crianças vianenses entre os 6 e os 10 anos de idade.  

PHV 

Take Off 
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Figura 16 - Estudo Morfofuncional da Criança Vianense. Normas Percentílicas da Altura (Percentis 5, 10, 25, 50, 75, 
90, 95) 

 

Para percebermos o que representam os percentis, diremos que a linha do percentil 50 (p50) é o 

valor da estatura que divide exactamente a meio (50% para cada lado) a população estudada. 

Assim se o valor de p50 de estatura 

aos 8 anos para os rapazes é de 122,1 

cm, isto significa que cerca de metade 

dos meninos de 8 anos na população 

vianense terão 122,1 cm ou menos de 

altura; e a outra metade medirão 

122,1 cm ou mais. A mesma 

interpretação é feita para os outros 

valores percentílicos. Por exemplo um 

valor de p95 de estatura feminina aos 

10 anos de 152,1 cm, significa que 

existem 5% de meninas dessa idade 

que têm essa altura ou mais. Como 

num gráfico percentílico temos várias 

linhas correspondentes à variação 

real encontrada numa população, 

podemos ter uma leitura mais correta 

das características dimensionais dessa 

população em cada idade e como 

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

6 7 8 9 10 6 7 8 9 10

c
m

 

Idade Masc                                                                        Idade Fem 

Figura 17 – Gráfico percentílico de estatura por idade. Raparigas 2 aos 

20 anos de idade (CDC, 2001) 

http://www.cdc.gov/growthcharts/


210 

 

mudam ao longo das idades. Mais tarde analisaremos melhor estas curvas quando olharmos para 

as formas de avaliação do crescimento. 

 

Crescimento estatural 

O estudo ou o entendimento do crescimento estatural tem desde sempre fascinado o Homem. 

Em 1715, o Conde francês Philibert du Montbeillard mediu a altura do seu filho a cada seis meses, 

até aos 18 anos. Esta parece ser a primeira vez que se conhece de forma rigorosa como é que um 

indivíduo aumenta de estatura até à idade adulta. O gráfico que daí resultou é famoso porque 

representa a primeira curva de velocidade de crescimento 

estatural (figura 19). Mas o que é singular nesta representação é 

que ela evidencia uma forma, um padrão, de crescimento que se 

veio a verificar ser comum a toda a espécie humana, e que não 

partilhamos com nenhuma outra. Este padrão de crescimento da 

espécie humana é também apresentado por D’Arcy Thompson 

(1860 – 1948) que publica em 1917 o livro “On Growth and 

Form” onde apresenta também pela primeira vez a ideia clara de 

que toda a criança normal, saudável e nutrida segue o mesmo 

padrão básico de crescimento desde o nascimento à idade 

adulta. Isto não significa que todas crescem de forma igual 

(senão seríamos todos iguais), mas sim que crescemos segundo 

o mesmo padrão. 

 

Figura 19 - Curva de velocidade de crescimento estatural do filho do Conde Philibert du Montbeillard mostrando os 
ganhos, aumentos de estatura a cada 6 meses, desde o nascimento aos 18 anos de idade. 

Figura 18 - Capa original do livro 
On Growth and Form, publicado 
em 2017 por d'Arcy Thompsom 
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Olhando para o gráfico da estatura média acumulada (figura 14), percebemos que rapazes e 

raparigas parecem crescer em estatura de forma muito semelhante até ao momento em que as 

raparigas iniciam o seu salto pubertário, acelerando a velocidade de crescimento estatural, por 

volta dos 10-11 anos (em média). Este fenómeno antecipatório do salto pubertário do sexo 

feminino origina que durante algum tempo a estatura média das raparigas seja mais elevada do 

que a dos rapazes. Estes, por sua vez, vão iniciar o salto pubertário cerca de dois anos mais tarde 

(em média aos 12-13 anos), levando a que ultrapassem definitivamente a estatura média das 

raparigas por volta dos 14-15 anos de idade (figuras 14 e 15), estabelecendo no final do 

crescimento uma estatura média superior em cerca de 10 cm relativamente ao sexo feminino. 

Quadro 2 - Crescimento estatural normativo em cada período de vida 

PERÍODO VELOCIDADE CRESCIMENTO POR ANO 

Intra uterino 60 a 100 cm 

Primeiro ano 23 a 27 cm 

Segundo ano 10 a 14 cm 

Quarto ano 6 a 7 cm 

Pré-puberdade 5 a 5.5 cm 

Salto pubertário Raparigas: 8 a 12 cm 

 Rapazes: 10 a 14 cm 
In   http://www.aafp.org/afp/2008/0901/p597.html#abstract 

Salto pubertário 

Período de cerca de quatro anos em que se dão dramáticas mudanças no desenvolvimento 

morfológico das crianças, resultando em modificações muito rápidas e que ultimam a passagem 

para as características da vida adulta. O salto pubertário está associado ao momento do final da 

puberdade e da entrada na adolescência (fenómeno mais ligado ao desenvolvimento psicológico), 

já que na sua génese estão os mesmos fenómenos hormonais. 

O salto pubertário inicia-se após um período de baixa velocidade de crescimento estatural em que 

a criança está a crescer de forma lenta (2ª e 3ª infância). Atinge o ponto de menor velocidade de 

crescimento estatural, até então, e subitamente acelera a sua velocidade de crescimento. A este 

momento, muito identificável no gráfico das figuras 4 e 8, denominamos Take Off, marca o início 

do salto pubertário e acontece em média aos 9-10 anos nas raparigas e aos 11-12 anos nos 

rapazes. Durante dois anos a velocidade de crescimento aumenta, ou seja cresce cada vez mais 

centímetros por ano, até que atinge o ponto de máxima velocidade de crescimento, a que 

chamamos Pico de Velocidade em Altura (ou Pico de Velocidade em Crescimento, ou Peak Height 

Velocity). Nos próximos dois anos o adolescente continua a crescer com velocidades importantes, 

mas diminui de ano para ano. Esta diminuição de velocidade de crescimento vai mesmo continuar 

após este período de quatro anos do salto pubertário, até que deixamos de crescer 

completamente por volta dos 18-20 anos. 
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O peso ou massa corporal. 

A massa corporal, habitualmente denominada de peso corporal, também sofre alterações fruto 

do crescimento do corpo. O peso é aliás utilizado regularmente como indicador de crescimento, 

saúde e bem-estar nos tempos de desenvolvimento do feto e recém-nascido. Todos temos a 

noção de que o peso à nascença é o primeiro indicador do sucesso do recém-nascido e este facto 

é compreendido desde o princípio do século XVIII. Hoje em dia a comunidade médica utiliza o 

peso do feto para avaliar o processo de desenvolvimento intrauterino, perceber da sua 

viabilidade em caso de retirada antecipada do ventre materno, e da marcação do momento de 

nascimento. 

A classificação universal do peso á nascença (quadro 3) associada normalmente ao tempo de 

gestação, ajuda a determinar a necessidade de cuidados ou precauções a ter com as crianças 

recém-nascidas e durante os primeiros tempos de vida. 

 

Quadro  3 - Classificação do peso à nascença em recém nascidos a termo (>35 semanas 
gestacionais) 

Extremo Baixo Peso 

Muito Baixo Peso 

Baixo Peso 

Peso Normal 

Abaixo de 100 g 

Entre 100 g e 1499 g 

Entre 1500 g e 2499 g 

Acima de 3000 g 

Extremely Low Birth Weight (ELBW) 

Very Low Birth Weight (VLBW) 

Low Birth Weight (LBW) 

Normal Weight (NW) 

Classificação do peso à nascença de acordo com a idade gestacional 

Baixo peso  

Peso apropriado 

Sobrepeso 

Peso< percentil 10 

P 10 <Peso <P 90 

Peso > percentil 90 

Small for gestational age (SGA) 

Appropriate for gestational age (AGA) 

Large for gestational age(LGA) 

Mas a classificação do peso à nascença dependerá também da idade gestacional e por isso 

existem tabelas percentílicas que nos ajudam a perceber se as crianças recém-nascidas são de 

facto pesadas ou de baixo peso de acordo com essa idade (ver tabela 3) 
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Quadro 4 – Tabela percentílica do peso ao nascimento de acordo com a idade gestacional na população Brasileira de 

2003 a 2005. 

 
Retirado de Pedreira, Carlos E., Pinto, Francisco A., Pereira, Silvia P., & Costa, Elaine S.. (2011). Birth weight patterns by gestational age 
in Brazil. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 83(2), 619-625. Epub May 27, 2011.https://dx.doi.org/10.1590/S0001-
37652011005000008 

 

É também no peso que confiamos para monitorizar a saúde e o desenvolvimento saudável do 

bébé após o nascimento. As tabelas e gráficos percentílicos do peso nos primeiros tempos de vida 

são ferramentas imprescindíveis dos pediatras em todo o mundo (figura 20) 

 
Figura 20 – Gráficos percentílicos da OMS para o Peso de raparigas desde o nascimento ao 6º mês. 

https://dx.doi.org/10.1590/S0001-37652011005000008
https://dx.doi.org/10.1590/S0001-37652011005000008
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As mudanças no peso ao longo das idades 

Ao observarmos as características médias da mudança no peso ao longo dos primeiros 18 anos de 

idade (figura 21) apercebemo-nos da grande similitude do que acontece com o crescimento 

estatural, o que é naturalmente lógico já que os dois estão intimamente ligados. Nos dois 

primeiros meses após o nascimento a criança ainda aumenta a velocidade de incremento do 

peso, mas logo a seguir vai desacelerando esta velocidade, ganhando cada vez menos kg por ano 

até estabilizar cerca dos 2/3 anos de idade à volta dos 2 a 3 kg de peso por ano. Valores de 

aumento ponderal que mantém até entrarem no início do salto pubertário onde o aumento da 

velocidade de incremento do peso se dá de forma semelhante ao que acontece com a estatura. 

 

Figura 21 – Curva de velocidade de crescimento do peso. 

 

Naturalmente que o peso, sendo uma característica morfológica cuja mudança não se limita aos 

primeiros 20 anos de vida, obriga a perceber toda a idade adulta. Quando consultamos as 

referências médias (neste caso do NHANNES) (fig 22) percebemos que existe um aumento entre 

os 20 e os 40 anos, seguido de alguma estabilidade e perda a partir dos 60 anos de idade em 

ambos os sexos. 
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Figura 22 – Representação do peso médio masculino e feminino entre os 0 e os 19 anos de idade (gráfico da 

esquerda); e por década dos 20 aos 80 anos e mais (gráfico da direita). (Fryar, Gu, & Ogden, 2012) 

 

Onde o peso se distingue também do crescimento estatural é desde logo na heterogeneidade de 

valores da sua distribuição ao longo da vida. A variabilidade natural existente na população 

humana é bem maior quando se 

olha para os valores do peso, e tal 

é facilmente constatado nas 

curvas percentílicas do peso ao 

longo dos primeiros 20 anos de 

vida (figura 23) onde podemos 

ver claramente a dispersão de 

valores a aumentar com a idade. 

Por exemplo, a variação 

expectável aos dois anos de idade 

entre o rapaz menos pesado e o 

mais pesado é de cerca de 5,2 kg, 

representando 41% do peso 

médio; enquanto aos 19 anos o 

intervalo de variação é de cerca 

de 46,7 kg, equivalente a 66% do 

peso médio (sem contarmos aqui 

os indivíduos que se encontram 
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Figura 23 – Gráfico percentílico do Peso dos 2 aos 20 anos de idade 
em rapazes (CDC 2001) 
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nos extremos de grande obesidade e grande sub-nutrição). Esta grande variabilidade permanece 

durante toda a idade adulta e é mesmo usualmente acentuada nas três décadas seguintes (20-50 

anos) emprestando à morfologia humana a grande variabilidade de massa corporal que lhe 

reconhecemos. 

Relação peso / altura 

Naturalmente que sendo estes dois indicadores tão dependentes um do outro durante a fase do 

desenvolvimento infanto-juvenil, a correta interpretação do peso corporal deverá ser sempre 

relativizada à estatura do indivíduo. É isso que é feito na figura 14 que apresenta a distribuição 

percentílica do peso-por-estatura para os rapazes (CDC 2001). Neste caso e porque esta 

proporção só faz sentido em termos de crescimento até à idade do salto pubertário, os valores 

apresentados apenas contemplam estaturas até aos 120 cm. O que verificamos na leitura destes 

gráficos é que a relação esperada entre estes dois parâmetros morfológicos não é constante, ou 

seja, por cada cm somado à estatura espera-se um acréscimo exponencial de peso e um aumento 

desta relação ao longo da estatura (por exemplo num rapaz que mede 80 cm espera-se que pese 

uma média de 0,14 kg por cada cm de estatura; já quando esse mesmo rapaz medir 120 cm 

prevê-se que possua 0,19 kg por cada unidade de altura). Como é natural esta mudança de 

relação dá-se porque ao aumento, ao crescimento morfológico em altura, associa-se o 

crescimento em largura ou envergadura. 

 

Figura 24 – Gráficos percentílicos do peso para altura em rapazes e raparigas (CDC, 2001) 
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O crescimento ósseo em largura 

Ao longo do crescimento existem mudanças para além das dimensões morfológicas mais 

usualmente utilizadas, como são a estatura e o peso. A morfologia das crianças em crescimento 

também muda nas suas relações de 

largura ou envergadura óssea. Típico das 

mudanças dessa característica (e que 

sem tradução à letra, designamos por 

frame size) é o crescimento verificado na 

cintura escapular e pélvica. Como 

facilmente se percebe na interpretação 

da figura 25, quer a largura da cintura 

pélvica, quer a da cintura escapular 

aumentam ao longo dos anos de 

crescimento, e de forma semelhante em rapazes e raparigas até ao momento da entrada na 

puberdade. Na comparação entre estas duas dimensões de larguras ósseas, percebemos que 

homens e mulheres vão possuir em média uma largura pélvica final idêntica (não esquecendo que 

possuem estaturas médias finais diferentes, logo largura pélvica relativa diferentes), mas os 

homens vão diferenciar-se relativamente à medida absoluta da largura de ombros, que acentua 

muito o seu crescimento no momento do salto pubertário (figura 26) ao contrário das raparigas.  

 

Figura 26 – Rácio entre os diâmetros bi-cristal / bi-acromial (larguras anca / ombros) de crianças e jovens 

americanos entre os 6 e 17 anos de idade. 

 

 

Figura 25 - Valores dos diâmetros bi-acromial (ombro) e bi-cristal 
(anca) de rapazes e raparigas dos 6-7 anos de idade. 
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Figura 27 – Processo de crescimento ósseo 

Estas variações importantes no crescimento em largura óssea evidenciam a partir do salto 

pubertário, as diferenças morfológicas típicas entre rapazes e raparigas, com o tronco dos rapazes 

a ser mais em “V” e o das raparigas em “V invertido” (devido também à acumulação adiposa nas 

ancas).  

 

O processo de crescimento ósseo 

Ao longo da vida os nossos ossos vão estando sujeitos a processos de modelação (crescimento), 

remodelação (substituição), e perda óssea. É do equilíbrio entre estes processos homeostáticos 

que resulta o crescimento em comprimento e largura nas primeiras fases de vida, e o aumento, a 

manutenção, ou a perda de matéria óssea durante todas as outras.  

No processo de formação óssea (ilustrada na figura 27) que está na origem do nosso crescimento, 

existem locais específicos denominados de pratos de crescimento ósseo (também chamados de 

cartilagem de conjugação), em que a proliferação, a criação de novas células ósseas se vai dar. 

Esses pratos de crescimento situam-se 

nas epífises ósseas nos ossos longos, ou 

nos bordos dos ossos chatos, e é aí que 

se vai dar o processo natural de criação 

de novas células, a sua hipertrofia e 

achatamento, e finalmente o seu 

preenchimento com cálcio, somando 

assim ao corpo ósseo e originando 

crescimento. O crescimento linear do 

osso vai acontecer enquanto os 

respectivos pratos de crescimento 

estiverem ativos, sendo que a 

calcificação definitiva de todos estes 

locais se dá por volta dos 18-20 anos, 

finalizando o nosso crescimento estatural. 

No entanto não se pense que todos os ossos 

param de crescer ao mesmo tempo, ou que todos os pratos de crescimento ósseo atingem a sua 

calcificação total ao mesmo ritmo. Isso mesmo é demonstrado na tabela 4 da próxima página, 
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Figura 28– Fontanela no bebé 

onde estão indicadas as diferentes fases etárias em que se espera a calcificação total de 

diferentes estruturas ósseas. 

Durante o seu período de actividade estes locais de crescimento ósseo apresentam alguma 

fragilidade, mas sobretudo enorme capacidade de resiliência e reacção à carga. Todos 

conhecemos a fontanela (ou “moleirinha”) existente na 

cabeça dos bebés, uma superfície mole ao tacto que se 

encontra na fronteira entre os ossos chatos da cabeça e 

que é exactamente a cartilagem de conjugação onde 

esses ossos vão crescendo até fecharem completamente 

os ossos do crânio e completarem o crescimento da 

cabeça. Durante muito tempo esta fragilidade aparente 

“assustou” os pais, pediatras e treinadores, originando 

um desaconselhamento generalizado de movimentos de 

força em período de crescimento ósseo (sobretudo antes da puberdade). Sabemos hoje que não é 

bem assim. Aliás, a estimulação proporcionada pelos exercícios de força são benéficos ao 

desenvolvimento ósseo, já que originam a produção de osso de melhor qualidade, com maior 

densidade óssea e melhor estrutura trabecular. O contrário vai acontecer quando a criança em 

crescimento não beneficia de suficiente atividade física anti-gravítica, e/ou sem estimulação de 

força suficiente.  

 
Quadro 5 – Idades médias em que é expectável que feche completamente cada 
prato de crescimento ósseo, por sexo. 

Masc Fem Prato de crescimento 

6 6 Cabeça e tuberosidade maior do úmero 

7 7 Ísquion e púbis 

12 12 Tróclea e capitelum do úmero 

14 13-14 Olecrânio e cúbito 

14 13-15 Epífise do calcâneo 

15-17 14-16 Epífise próxima do rádio 

15-17 14-16 Trocanter e cabeça do fémur 

16-18 15-17 Epífise dos metacarpianos e metatarsianos 

17 16 Coracoides 

18-20 17-19 Epífise distal do rádio 

18-20 17-19 Epífise distal do cúbito 

18-20 17-19 Epífises distais da tíbia e do perónio 
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18-20 17-19 Acrómio 

18-20 17-19 Cabeça e tuberosidade maior do úmero 

18-20 17-19 Epífise distal do fémur 

18-20 17-19 Epífises proximais da tíbia e do perónio  

Dada a enorme relevância da construção óssea durante o processo de crescimento (sobretudo no 

salto pubertário) para a manutenção 

da densidade mineral óssea ao longo 

de toda a nossa vida adulta, nunca 

será demais realçar a importância da 

estimulação com cargas suficientes e 

sempre anti-gravíticas (usando a 

resistência da gravidade) durante a 

infância e juventude. O chamado 

pico de massa óssea (momento em 

que possuímos a maior quantidade 

de massa óssea no nosso corpo) dá-

se por volta dos 30 anos de idade e a 

partir daí estamos sempre a perder 

massa óssea, especialmente as mulheres após a menopausa (figura 29). Esta perda de massa 

óssea torna-se muitas vezes incapacitante com a instalação do fenómeno de osteoporose, 

situação em que a extrema perda de material ósseo leva à fragilidade da estrutura óssea que 

parte com pequeníssimos esforços. A osteoporose é uma das doenças mais incapacitantes da 

atualidade e calcula-se que uma em cada três mulheres ou um em cada cinco homens vão ter 

uma fratura provocada por osteoporose até ao fim da vida  

 

Figura 29 – Curva de deposição e perda de massa óssea em ambos os 
sexos. (http://howtodobyvinod.blogspot.pt/2015/12/osteoporosis-peak-bone-mass-in-

women.html) 
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A primeira forma de prevenir esta perda dramática de massa óssea na idade adulta é 

seguramente aproveitar o tempo de crescimento ósseo para a construção de melhor osso, mais 

densamente mineralizado e estruturalmente construído. Isto é possível através da estimulação 

que é realizada nos pratos de crescimento ósseo através da atividade física com impacto, anti-

gravítica, e de estimulação de força.  

 
 

A massa muscular 

 

Um dos elementos mais 

importantes na definição do 

crescimento e morfologia corporal 

é obviamente a massa muscular. 

Esta sofre modificações no período 

de crescimento infanto-juvenil e 

até à idade adulta que importa 

compreender. Na figura 31 vemos 

a representação do peso médio da 

massa isenta de gordura (fat free 

mass), que nos dá uma representação grosseira do que acontece com as modificações da massa 

Figura 30 – Osso saudável e osteoporótico (https://www.iofbonehealth.org/facts-
statistics#category-14 

Figura 31 – Curva de crescimento da massa isenta de gordura 

https://www.iofbonehealth.org/facts-statistics#category-14
https://www.iofbonehealth.org/facts-statistics#category-14
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muscular e óssea até aos 20 anos de idade. Percebemos facilmente que rapazes e raparigas 

possuem valores muito idênticos ao longo de toda a infância e apenas se diferenciam após a 

puberdade. Isso mesmo é visível nos gráficos da figura 32 que representam o valor médio do 

perímetro do braço ao longo da idade para os dois sexos na população americana. É sobretudo a 

partir dos 40 anos de idade que os valores de perímetro do braço vão decrescendo indicando uma 

perda de massa muscular que é mais evidente nos homens que se vão novamente aproximar dos 

valores femininos com o avançar da idade. 

 

Figura 32 - Perímetro do braço sem contracção ao longo da idade e segundo o sexo. (Fryar, et al., 2012)  

Os mecanismos responsáveis pela diferenciação morfológica na quantidade de massa muscular ao 

longo dos primeiros 20 anos de crescimento é facilmente identificável quando olhamos para a 

representação dos crescimentos em perímetro de duas zonas musculares típicas das pernas 

(gémeos) e dos braços (antebraço) representados na figura 20. O que verificamos é que existe um 

aumento médio acentuado do perímetro muscular semelhante nos dois sexos até ao início da 

puberdade 
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.  

Figura 33 – Curvas de crescimento do perímetro antebraço e geminal em rapazes e raparigas (retirado de (Malina, et al., 
2004) 

Nessa altura percebemos um maior aumento da massa muscular dos membros inferiores nas 

raparigas, mas não verificamos fenómeno idêntico nos membros superiores. Os rapazes, por sua 

vez, quando entram no salto pubertário aumentam bastante a sua massa muscular (quer das 

pernas, quer dos braços), passando o sexo oposto na quantidade (volume) de massa muscular e 

apresentando na idade adulta uma maior quantidade de massa muscular que os elementos do 

sexo feminino.  

Este padrão de crescimento muscular demonstra a importância diferenciada do salto pubertário 

no crescimento da massa muscular nos dois sexos. No sexo masculino o salto pubertário no 

crescimento muscular é evidente e facilmente observável no nosso dia-a-dia. A massa muscular 

dos rapazes durante esta fase sofre um aumento acentuado, influenciado pelas características 

anabólicas da hormona testosterona que sofre um aumento muito grande de produção durante o 

salto pubertário. Nas raparigas o aumento da massa muscular derivada do poder anabólico do 

estrogénio apenas parece ser visível quando é sujeita a estimulação (o que explica a inexistência 

do salto pubertário na massa muscular dos braços das raparigas na figura 33). Para além do 

aumento da massa muscular derivada da acção anabólica da testosterona e do estrogénio, após o 

salto pubertário a massa muscular (sobretudo dos rapazes) vê muito aumentada a possibilidade 

de hipertrofia muscular (aumento da secção da fibra muscular), originando ganhos mais rápidos 

de massa muscular que até aí lhe estavam vedados. 
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Em resumo e até á puberdade, rapazes e raparigas possuem valores idênticos de massa muscular, 

que aumenta ao longo da idade de igual forma. Com o salto pubertário evidenciam-se as 

diferenças, com os rapazes a ganhar naturalmente mais massa muscular que as raparigas devido 

às características anabolizantes da testosterona. Durante a vida adulta os homens conservam em 

média maior massa muscular e maior capacidade de a aumentarem do que as mulheres, no 

entanto com a aproximação da senescência parece haver uma maior perda de massa muscular 

nos homens, aproximando-os novamente dos valores médios femininos. 

 

A massa adiposa 

Claro que não podíamos falar de modificações morfológicas sem falarmos da massa adiposa, 

constituinte importante na determinação da morfologia corporal, essencial para a existência 

humana, mas que quando em excesso, pode ter um papel negativo de relevância no desempenho 

motor e na saúde. É sabido que existe uma percentagem de gordura corporal que é considerada 

como essencial e que está presente nas membranas celulares, na medula óssea, nas células 

nervosas, e nos músculos. Este tipo de gordura constitui cerca de 3% do peso corporal no homem 

e 12% na mulher adulta, já que aqui se inclui também alguma da gordura associada à 

diferenciação sexual que é acumulada especialmente nos seios, pélvis, ancas e coxas, e que é 

imprescindível à função reprodutora no sexo feminino. 

Existe depois a massa adiposa de reserva energética que acumulamos sobretudo no tecido 

subcutâneo (pregas adiposas) e ao redor dos órgãos internos 

(gordura visceral), que podemos ver representadas na figura 34. 

Este tipo de massa adiposa foi muito importante na evolução e 

sobrevivência dos nossos antepassados caçadores e recolectores, 

já que a sua existência assegurava a energia entre refeições que 

estavam dependentes da disponibilidade de alimento (caça, bagas, 

ou restos) que sendo muito escasso ou difícil de arranjar, obrigava 

a grandes jejuns entre refeições. Esta é ainda uma realidade muito 

presente (infelizmente) em várias partes do mundo onde o acesso 

à comida está longe de ser o existente no chamado mundo 

ocidental. As estatísticas da FAO (2015) 

(https://www.wfp.org/hunger/stats) dizem-nos que ainda existem 

Figura 34 – TAC de corpo humano 
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no Mundo 795 milhões de pessoas (cerca de uma em cada nove pessoas da população mundial) 

não conseguem comida suficiente para poderem ter uma vida saudável e ativa no seu dia-a-dia, e 

nos países em desenvolvimento cerca de 13% da população é sub-nutrida. 

 
Figura 35 – Representação das curvas de crescimento médias dos diferentes compartimentos corporais (Massa isenta 
de gordura, e massa gorda), e da percentagem de massa gorda do nascimento aos 20 anos de idade. (Retirado de 
(Malina, et al., 2004)) 

 

O aumento da massa adiposa acontece em média ao longo de toda a vida mas dado ser um tecido 

muito influenciável pelas questões ambientais, genotípicas, e de estilos de vida, as características 

individuais destas mudanças são muito grandes. A análise dos valores médios do peso da massa 

adiposa e da percentagem corporal de massa adiposa ao longo da vida permitem-nos inferir sobre 

a influência do processo de desenvolvimento neste tecido. Nos primeiros 20 anos de vida (figura 

35) percebemos que a diferenciação relativamente ao peso corporal da massa adiposa se dá 

essencialmente a partir da puberdade das raparigas, que a partir daí acumulam maior quantidade 

de massa adiposa devido às modificações associadas à passagem para maturidade sexual 

associada à função reprodutora. Já quando relativizamos a quantidade de tecido adiposo à massa 

corporal total, percebemos que a percentagem de massa adiposa das raparigas é quase sempre 

em média superior à dos rapazes, mas mais uma vez é aquando do salto pubertário das raparigas 

que essa diferenciação se torna ainda mais evidente. As raparigas atingem a idade adulta (20 

anos) com cerca de mais 10% de massa adiposa que os rapazes. A diferença entre sexos vai-se 

mantendo ao longo da idade adulta, sendo que a tendência é para a massa adiposa ir 

aumentando ao entre os 20 e os 50 anos (ver figura 36 prega tricipital) para depois ir diminuindo 

nas últimas décadas de vida. 
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Figura 36 – Curva de crescimento da prega tricipital em ambos os sexos ao longo da vida. Valores retirados de (Fryar, 
et al., 2012) 

Uma característica muito importante e que importa perceber no desenvolvimento da massa 

adiposa é a sua grande variabilidade intra-sexos, ou seja existem diferenças muito grandes entre 

indivíduos do mesmo sexo ao longo da idade. Isso mesmo é percebido facilmente quando 

observamos a figura 37 onde estão representados os valores percentílicos (logo toda a 

distribuição de valores encontrados) das pregas adiposas tricipital e subscapular nos primeiros 20 

anos.  

 
 
Figura 37 – Percentis do somatório pregas tricipital+subscapular em ambos os sexos ao longo da vida. Valores retirados 

de (Fryar, et al., 2012) 
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Para além das mudanças relativas à quantidade de massa adiposa, também a forma de 

distribuição da massa adiposa (figura 38) apresenta características próprias ao desenvolvimento e 

ao sexo. Por exemplo, na 

relação entre a massa 

adiposa existente no 

tronco e nas 

extremidades (pernas e 

braços) podemos 

observar que a tendência 

é para que exista cada vez 

mais adiposidade central 

(no tronco) ao longo da 

idade e sobretudo após o 

início do salto 

pubertário. Mais ainda, 

esta relação é 

acentuada após o salto pubertário sobretudo nos homens, que apresentam uma distribuição de 

adiposidade denominada de centrípeta, ou seja, mais concentrada no tronco, sobretudo na massa 

adiposa visceral. Já as mulheres apresentam uma distribuição mais centrífuga, com maior 

concentração nas extremidades (coxas, ancas, braços) e com a massa adiposa central 

especialmente localizada nas glândulas mamárias. O tipo de distribuição característica dos 

homens, mais central e visceral, é conhecida por ser mais predisposta a originar problemas de 

saúde, o que pode explicar em parte a maior prevalência de acidentes cardiovasculares entre o 

sexo masculino. 

Os orgãos internos 

A obtenção de energia para o movimento depende bastante da capacidade e funcionamento dos 

órgãos internos como os pulmões (para captação do oxigénio e trocas gasosas), do coração (para 

movimentação circulatória sanguínea e consequente aporte de substratos energéticos aos 

tecidos, e remoção de produtos tóxicos). No estudo do desenvolvimento motor não podemos 

ignorar estes elementos já que podem condicionar a execução do esforço, e logo do movimento. 

Figura 38 – Relação entre o somatório das pregas do tronco e as das 
extremidades ao longo dos primeiros 18 anos de vida em rapazes e raparigas. 
Retirado de (Malina, et al., 2004) 
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Na figura 39 podemos ver a evolução média ao longo da idade da funcionalidade pulmonar, 

medida pela capacidade ventilatória máxima (FVC – volume de ar movimentado após uma 

inspiração máxima) e pela capacidade ventilatória máxima em 1 segundo (FVC1 - volume de ar 

movimentado em 1 segundo).  

 

Figura 39 - Capacidade ventilatória máxima (FVC – volume de ar movimentado após uma inspiração máxima) e 

capacidade ventilatória máxima em 1 segundo (FVC1 - volume de ar movimentado em 1 segundo) ao longo da idade em 

homens e mulheres. Fonte: Canadian Health Measures Survey, 2007 to 2009 (CHMS, 2015) 

São evidentes as modificações de volume pulmonar associadas à idade, quer nos ganhos no 

período de crescimento até à idade adulta, quer na perda depois dos 40 anos. São ainda visíveis 

as diferenciações de sexo (dimorfismo sexual) a partir sobretudo do salto pubertário , o que 

naturalmente vai conferir diferentes 

possibilidades típicas de mobilização 

energética aos elementos de cada sexo. 

Na realidade as dimensões pulmonares 

das mulheres após a puberdade são 

tipicamente 10 a 12% mais pequena do 

que as dos homens com a mesma idade 

e altura. Esta característica que se ajusta 

também a uma configuração feminina 

diferente da caixa torácica, está 

certamente associada com a Figura 40. Curva do batimento cardíaco em repouso para rapazes e 
raparigas, por idade. Retirado de (Malina, Bouchard, & Bar-Or, 
2004) 
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necessidade de “poupar” espaço abdominal para a gravidez (Bellemare, Jeanneret, & Couture, 

2003) 

Imagem semelhante é dada pela modificação dos valores de batimentos cardíacos em repouso 

durante a infância e juventude. Rapazes e raparigas vão diminuir o ritmo cardíaco em repouso ao 

longo do crescimento, denotando o crescimento do coração e as suas melhorias funcionais. Mas a 

partir da puberdade existe mais uma vez uma diferenciação sexual com vantagem para os rapazes 

já que menor ritmo cardíaco de repouso permite maior reserva funcional para esforço. 

 

Proporções e ritmos no crescimento 

Para além do aumento linear, ponderal, e de envergadura, os anos de crescimento até à idade 

adulta (e especialmente até ao final do salto pubertário) caracterizam-se pelas modificações 

proporcionais entre as diferentes dimensões corporais. Algumas delas já foram sendo faladas ao 

longo deste capítulo e quando cada um dos tecidos foi analisado de forma separada.  

Observando a já clássica ilustração que traduz as formas corporais em diferentes idades, 

relativizadas a um mesmo hipotético tamanho (figura 41), podemos perceber à evidência como 

esta realidade do crescimento é importante. Se ao nascimento o tamanho da cabeça ocupa cerca 

de 1/4 do tamanho corporal, na idade adulta a sua proporção é de cerca de 1/8. Da mesma forma 

é evidente a modificação proporcional entre a dimensão do tronco ou das pernas e braços ao 

longo da vida. Ao nascimento o tronco ocupa quase metade do tamanho corporal; e a partir dos 6 

anos aproximadamente 1/4. Já a importância do tamanho das pernas (e braços) nas dimensões 

corporais aumenta ao longo do tempo de infância e juventude, sobretudo após o salto pubertário 

em que o crescimento estatural se dá em larga medida através do crescimento linear das pernas. 

 
Figura 41 – Representação de corpo-tipo por idade, colocados à mesma escala proporcional. 
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A famosa curva do crescimento diferenciado de Scammon (1930) permite-nos ainda perceber o 

ritmo de desenvolvimento dos diferentes tecidos: linfático, nervoso ou neural, geral (ossos, 

músculos, e órgãos), e genital ou sexual.  

 

Figura 42 – Curva de crescimento diferenciado por estruturas (Scammon, 1930) 

 

O desenvolvimento humano, ao contrário de outras espécies animais, “investe” em primeiro lugar 

no crescimento e desenvolvimento do SNC e periférico, preparando-se para a aprendizagem. Em 

último lugar na escala etária aparece o desenvolvimento dos órgãos e aparelhos sexuais, 

relegando a reprodução para um momento (após o salto pubertário) em que o corpo está 

completamente formado e o cérebro e sistema nervoso central e periférico teve tempo para 

aprender muito. Esta característica da nossa espécie parece ter sido decisiva para os nossos 

antepassados terem vencido a luta pela sobrevivência e pelo domínio do planeta e explica 

também as vantagens adaptativas de uma infância longa. Lembremo-nos que a espécie humana é 

aquela que apresenta uma infância mais longa e que é durante essa infância que o consumo de 

glicose pelo cérebro atinge as maiores quantidades (Kuzawa et al., 2014), demonstrando a 

enorme actividade existente e a necessidades energéticas que necessita (figura 43). Para poder 

“investir” na utilização de energia para o consumo cerebral, para a aprendizagem, a criança 

humana mantém um corpo pequeno e por isso pouco gastador durante a infância.  
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Figura 43- A (masc) e B (fem) - Uso de glicose (gramas por dia) pelo cérebro humano e por idade e sexo 
A (masc) e B Fem). A linha horizontal representa a média de um adulto. C (masc) e D (fem) – 
percentagem de glicose consumida pelo cérebro de acordo com o metabolismo de repouso (linha 
sólida), e necessidade diária (linha tracejada), por idade. Retirado de (Kuzawa, et al., 2014) 

 

 

 

Crescimento como indicador de saúde e desenvolvimento 

O crescimento, sendo em si mesmo o resultado da expressão da saúde do indivíduo, é também 

um indicador muito útil e visível para avaliar esse mesmo estado de saúde e/ou desenvolvimento. 

Apesar de enormemente resiliente, o processo de crescimento é bastante sensível a alterações 

pontuais de saúde. Mudanças no peso e no ritmo de crescimento estatural são facilmente 

encontrados em momentos de stress de saúde, e paragens ou desacelerações do ritmo de 

crescimento estatural por razões de saúde (acidentes, doenças, perturbações psíquicas, etc) ou 

desnutrição (stunt growth) têm sido largamente descritas na literatura. 
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O crescimento e desenvolvimento de uma criança pode ser influenciado por: 

 Factores genéticos 

 Hábitos de alimentação e nutrição. 

 Padrões de sono 

 Funções endócrinas (funcionamento hormonal) 

 Presença ou ausência de doenças crónicas 

 

 

Desde logo, e do ponto de vista individual, a utilização de indicadores simples (avaliação do peso, 

altura, diâmetros, perímetros, comprimentos, e pregas adiposas) permitem a percepção do que 

se passa com a criança ou jovem de acordo com os valores de distribuição percentílica numa dada 

idade. Esta informação é útil mas constitui apenas uma “foto” do desenvolvimento, devendo ser 

sempre relativizada à história familiar e individual, não nos dando realmente muita informação do 

que se está a passar com este indivíduo. Ainda assim a “regra de ouro” na avaliação percentílica 

dos indicadores simples é a que indica que qualquer valor abaixo do percentil 3 ou acima do 

percentil 97, deve ser examinado em maior detalhe porque poderá indicar a presença de alguma 

perturbação mais grave de desenvolvimento por razões de saúde. 

Saber que as crianças A e B, com a mesma idade, se situam ambas no percentil 5 da estatura não 

nos dá nenhuma indicação útil a não ser que são ambas baixas relativamente aos seus 

companheiros da mesma idade. Mas se soubermos que a criança A tem antecedentes parentais 

de estatura elevada, ou mesmo média; enquanto a criança B possui pais de baixa estatura, então 

já poderemos analisar estes resultados percentílicos de forma diferente. Provavelmente iríamos 

tentar sobretudo perceber se se passa algo de estranho com a criança A, já que nela não seria de 

esperar esta baixa estatura. 
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Rastreio (tracking) e canalização do crescimento. 

Uma melhor forma de olhar para o 

desenvolvimento através dos 

indicadores morfológicos simples é 

seguir a sua posição percentílica ao 

longo do tempo. Este conceito de 

tracking ou rastreamento permite 

interpretar as mudanças individuais ao 

longo do tempo e assim conseguir uma 

avaliação mais ajustada à realidade do 

que está a acontecer com a criança.  

No exemplo do gráfico ao lado, duas 

crianças foram acompanhadas ao 

longo dos anos desde os 4 anos de 

idade, momento em que ambas se 

situavam no mesmo valor percentílico 

de peso. A criança representada pela 

linha vermelha manteve-se sempre em valores de peso situados no mesmo canal percentílico 

(p25-p50). Já a criança azul sofreu várias mudanças ao longo do tempo na sua situação 

percentílica, demonstrando tendência para ganhar peso. 

Habitualmente é esperado que o comportamento de crescimento se mantenha dentro de um 

mesmo intervalo de variação ou dentro de um canal percentílico (marcados habitualmente pelos 

percentis 5, 10, 25, 50, 75, 90 e 95). A esse comportamento esperado denominamos de 

canalização do crescimento. Na verdade, nem sempre o crescimento individual assume uma 

forma de canalização, e é bastante usual que ao longo do crescimento existam modificações, 

variações na posição percentílica (ou seja na posição relativa na população) de um indivíduo. 

Naturalmente esta variação acontece mais em indicadores morfológicos mais sensíveis (por 

exemplo o peso ou a massa adiposa), mas também é usual registar-se noutros mais definitivos 

como a estatura. Da maior ou menor estabilidade do comportamento individual nestes 

indicadores morfológicos depende naturalmente a nossa capacidade de previsão futura (por 

Figura 44 – representação das trajectórias de pesos de duas crianças 
seguidas ao longo do crescimento 
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exemplo se o crescimento estatural fosse inteiramente estável seria fácil determinar desde cedo a 

altura final de um indivíduo na idade adulta). 

Porque uma das preocupações importantes no estudo do crescimento para a área desportiva é 

precisamente a possibilidade de predição dos valores adultos, é interessante percebermos quais 

os momentos, quais as idades, em que poderemos predizer com maior exactidão o 

comportamento futuro de cada indicador morfológico. 

 

Figura 45 – Valores de correlação entre medidas morfológicas em cada idade e o valor alcançado em adulto. 
Retirado de (Malina, et al., 2004) 

 

Tendência secular de crescimento 

O facto de o crescimento estatural ser bastante sensível à qualidade de vida explica porque é que 

a estatura média de um povo é um óptimo indicativo das suas condições de vida. Da mesma 

forma da mudança da estatura média pode-se depreender a evolução dessa mesma qualidade de 
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vida. Usualmente os povos mostram uma tendência para aumentarem a sua estatura média ao 

longo das décadas, tal como usualmente melhoram a sua qualidade de vida. A esta característica 

denominamos de tendência secular de crescimento em altura, e pode ser facilmente observada 

na nossa realidade quando percebemos que normalmente os filhos ultrapassam a altura dos pais. 

 

 

Figura 46 - Valores médios de estatura por décadas (1906, 1943,    1921). 
Retirado de  Ribeiro Rosa (1983). 

 

Na figura 46 podemos ver a estatura média entre os 6-10 anos de idade em Portugal nos anos de 

1908, 1943, e 1991, e perceber de imediato que existiram incrementos de cerca de 5 cm para a 

altura média das crianças da mesma idade entre estas três datas. Reparem que a altura média 

(representada pela figura) de uma criança de 9 anos em 1908 (123 cm) era a altura média de uma 

criança de 8 anos em 1943, e de uma de 7 anos em 1991. Esta mesma tendência secular de 

crescimento é encontrada nas crianças de Viana do Castelo que foram avaliadas em 1971 e 1981 

por Ribeiro Rosa (Rosa, 1983), e em 2000 no Estudo Morfofuncional da Criança Vianense 

(Rodrigues, Bezerra, & Saraiva, 2007) 
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Figura 47 – Valores médios de altura das crianças de Viana do Castelo em 1971, 1981, e 2000. Retirado de (Rodrigues, 

et al., 2007) 

 

A tendência secular de crescimento dos povos tem sido muito estudada. Na figura 48 podem 

encontrar os valores portugueses entre 1810 e 1980, comparativamente com outros povos. 

 

 

Figura 48 – Tendência secular de altura em diferentes países entre 1810 e 1980 (Max Roser (2016) – ‘Human 

Height’. Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: https://ourworldindata.org/human-height/) 
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Avaliação morfológica 

Para além dos indicadores simples de que falamos até aqui, outros indicadores morfológicos 

utilizados para avaliar o estado de desenvolvimento e crescimento são os complexos. Nestes 

contamos com os mais usuais, o Índice de Massa Corporal (IMC), e a relação entre peso altura. 

Mas também com outros menos usuais tais como o Somatótipo, ou o Frame Size Index e suas 

classificações morfológicas associadas.  

A utilização destes ou outros indicadores de morfologia ao longo do tempo é de extrema utilidade 

para podermos avaliar e perceber o crescimento, sobretudo na dimensão do rendimento e da 

previsão do rendimento. Não admira por isso que estes meios tenham vindo a ser usados desde 

há longo tempo no campo da detecção e selecção de talentos, e devam ser sempre recorridos 

para uma correta avaliação do desenvolvimento. 

Não sendo, e não devendo ser, as únicas formas de avaliação desenvolvimental, os indicadores 

morfológicos e a sua predição são instrumentos fundamentais cuja administração e utilização 

devem ser compreendidas pelos técnicos desportivos. 

 

Quadro 6 - Indicadores morfológicos simples para avaliação do crescimento e morfologia. 

Medidas Forma de avaliação Valores critérios 

Diâmetro bicôndilo umeral 

Tabelas e Gráficos 
percentílicos 

Valores esperados entre o p5-p95 

Perímetro braquial 

Altura 

Perímetro braquial 

Prega adiposa tricipital 

Peso Tabelas e Gráficos 
percentílicos 

Abaixo do p3 – perigo de subnutrição 
Acima do p85 – excesso de peso 
Acima do p95 - obesidade 

Perímetro cintura Valor de corte para 
classificação de obesidade 
central 

Mulheres > 85 cm 
Homens > 105 cm 
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Quadro 7 - Indicadores morfológicos complexos para avaliação do crescimento e morfologia. 

Indicadores Forma de avaliação Valores critérios 

IMC Altura (m) /Peso (kg) 
2 

 
 
Valor de corte por idade e 
sexo para classificação do 
estatuto ponderal. 

Crianças e jovens até 18 anos valores 
referenciados à idade (Cole, Bellizzi, Flegal, 
& Dietz, 2000) 
 
Adultos 
<17 – baixo peso 
>25 –excesso de peso 
>30 – obesidade I 
>35 - obesidade II 
>40 – obesidade III 

Percentagem de massa 
gorda 

Método antropométrico; 
DEXA; Bio-impedância; 
BoPOD; Pesagem 
hidrostática (etc.) 

Valor corte para obesidade 

Masculino >25% MG 

Feminino >30% MG 

Somatótipo Classificação do tipo 
morfológico de acordo 
com as características de 
endomorfismo, 
mesomorfismo, e 
ectomorfismo. 

Somatótipo e Somatocarta 

Frame Size Classificação segundo 
envergadura morfológica. 

Small 
Medium 
Large 

 

 

Resumo do crescimento 

• O crescimento realiza-se por impulsos. 

• O ritmo de crescimento não é uniforme nas diferentes estruturas o que origina modificação 

nas proporcionalidades. 

• A velocidade de crescimento (estatural) é relativamente constante entre os 5-6 aos 9-10 

anos. 

• Durante o salto pubertário as modificações são enormes. 

• A qualidade e quantidade de massa óssea formada dependem em muito da estimulação e 

nutrição adequada durante a infância e puberdade. 

• O crescimento (e maturação) das estruturas musculares e orgânicas implica grandes 

diferenças nas capacidades motoras dos indivíduos 

• O dimorfismo sexual é evidente no crescimento morfológico. 
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• A estatura das populações reflecte as mudanças socio-económicas e de bem-estar das 

populações. A tendência existente ao longo do tempo é denominada tendência secular de 

crescimento em estatura. 

• É possível seguir as características do crescimento morfológico ao longo do tempo. Espera-se 

que exista um comportamento canalizado, expresso pela estabilidade de localização 

percentílica do indivíduo entre os pares. No entanto a variabilidade, mesmo neste contexto, 

é muito grande (felizmente para nós) 
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A MATURAÇÃO. 
 

A maturação é o processo de transformação qualitativa das estruturas, órgãos e tecidos dos 

sistemas vivos que os preparam para níveis mais elevados de organização e funcionamento. Este 

processo encontra-se associado ao tempo (idade) e ao crescimento, sendo um dos factores que 

determinam o desenvolvimento. 

Usualmente contabilizamos a nossa idade em termos cronológicos (idade cronológica), ou seja o 

número de dias, meses, e anos que decorrem desde o nosso nascimento. No entanto, e 

principalmente nas primeiras e últimas décadas de vida, uma melhor forma de perceber as 

capacidades e aptidões do nosso corpo é-nos dada através da idade biológica ou maturacional. A 

idade biológica representa o nível de funcionamento qualitativo do nosso corpo, relativizado, 

adequado, a uma idade em que esse nível é esperado normativamente.  

Utilizar a idade cronológica para perspectivar o desenvolvimento de crianças implica esperar que 

todas sejam capazes de adquirir os comportamentos, habilidades, e morfologia que caracterizam 

normativamente a sua idade. No entanto, e como vamos ver, as enormes variações de ritmo 

maturacional na infância e juventude podem provocar atrasos e avanços na possibilidade que a 

criança tem para nesse momento poder alcançar esse nível esperado, normativo de 

desenvolvimento. 

O ritmo maturacional limita em cada momento o nível de desenvolvimento, de desempenho, dos 

órgãos, tecidos e funções, e como tal não é possível passar para níveis mais elevados de 

desenvolvimento sem que o nível maturacional (a qualidade de funcionamento desses órgãos, 

tecidos e funções) não melhore. Um bom exemplo é a acuidade visual das crianças recém 

nascidas. Ao nascimento e durante os primeiros tempos, a criança não é capaz de ver nitidamente 

porque as estruturas de que depende esta sensação (receptores do olho e sistema nervoso 

central) ainda não funcionam de forma plena. Só mais tarde, com o passar do tempo e a 

maturação destas estruturas é que a criança passará a ver de forma nítida e semelhante à 

acuidade visual de um adulto (por volta dos 2 anos). Mas é também o fenómeno de maturação 

(mudança de qualidade) que faz com que a partir de determinada altura os adultos passem a 

perder essa mesma acuidade visual. 

Um outro exemplo mais perto do nosso campo de intervenção é a possibilidade de crescimento 

das fibras musculares por hipertrofia muscular (aumento da secção das fibras), que apenas se dá 
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a partir do momento da puberdade em que por fenómeno de maturação das estruturas 

hormonais, se torna possível a presença de hormonas anabolisantes (testosterona ou estrogénio) 

em larga escala na célula muscular, e ao mesmo tempo os receptores presentes nessas fibras se 

tornam sensíveis ao papel dessas hormonas. Ou seja sem esta mudança qualitativa de 

funcionamento ocorrer não existe (ou é muito reduzida) a função de hipertrofia muscular.  

Na vida prática, a maturação é responsável pela existência de saltos de desempenho muito 

significativos nas vidas das crianças, jovens; e pela perda de capacidades nos adultos e idosos. 

Sobre as mudanças no desempenho que são da responsabilidade da maturação parece que não 

temos qualquer controlo sobre elas, sendo apenas determinadas pelo nosso ritmo interno 

(relógio biológico). As evidências da importância do papel da maturação no desenvolvimento 

motor são vastas e podem facilmente relacionar-se com os conhecimentos que já obtivemos nos 

capítulos anteriores. Por exemplo o facto de os movimentos reflexos infantis aparecerem em 

todos os bébés do mundo no mesmo tempo de vida, com o mesmo tipo de resposta a 

exactamente o mesmo tipo de estímulo, é uma prova evidente que a maturação é responsável 

pela sua determinação. O mesmo se pode dizer do aparecimento das habilidades motoras 

rudimentares em que transformações, aquisições súbitas de comportamentos motores 

complexos emergem de forma universal na vida da criança. 

 

Num artigo muito famoso publicado em 1940 no The 

Journal of Genetic Psychology (The Effect of Cradling 

Practices Upon the Onset of Walking in Hopi Children) 

Wayne Dennis e Marsena Dennis estudaram as crianças 

Hopi. A tribo Hopi tinha a prática de transportar as suas 

crianças durante o primeiro ano de vida às costas das mães, 

enfaixadas e imobilizadas. Apesar da ausência de 

exploração de movimento que esta prática tinha, as 

crianças Hopi adquiriam a habilidade de andar 

praticamente ao mesmo tempo que todas as outras 

crianças que eram estimuladas normalmente. 

 

A maturação cumpre também um papel importantíssimo no ritmo de crescimento morfológico. 

Todos nos lembramos das modificações por que passamos subitamente durante o salto 

pubertário. Súbito crescimento em altura, modificações surpreendentes nas formas corporais, 

etc.. Na realidade essa é uma das fases da vida em que a maturação cumpre um papel primordial 

no desenvolvimento. 
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A maturação cumpre um papel determinante no desenvolvimento, associada ao crescimento, à 

hereditariedade, e ao ambiente. E esse papel é também muito importante nos trajectos 

individuais, porque os ritmos de maturação de cada criança, jovem, adulto e idoso são muito 

variáveis. Há crianças que apresentam em determinados momentos, ritmos de maturação mais 

avançados, mais rápidos que as outras. E existem outras que parecem ser mais lentas no seu 

ritmo maturacional. Em todas elas as conquistas qualitativas devidas à maturação se vão dar no 

seu percurso para a idade adulta, mas nesses momentos especiais em que se encontram 

avançadas ou atrasadas maturacionalmente essas crianças vão apresentar vantagem ou 

desvantagem no seu desempenho, nas suas capacidades. Possuir em dado momento uma idade 

biológica avançada (relativamente à cronológica) confere melhor possibilidade, melhor qualidade 

no desempenho. Ao contrário, quando a idade biológica é inferior à cronológica a criança ou 

jovem terá maior dificuldade naquele momento para competir com os outros. Então podemos 

dizer que a idade biológica esperada em cada idade (normativa) é aquela que por norma, por 

maioria, é característica das pessoas dessa idade, e qualquer desvio para cima (avanço) ou para 

baixo (atraso) denota um ritmo maturacional diferente. Isto é facilmente notado na infância e 

juventude, mas também na idade adulta e terceira idade nos podemos aperceber de ritmos de 

mudança nas qualidades motoras, cognitivas, etc., que denotam ritmos de senescência 

(envelhecimento) diferentes das várias estruturas. 

 

Figura 49 – Jovens atletas da mesma idade cronológica evidenciando características morfológicas muito 

diferenciadas decorrentes de diferentes idades biológicas. 
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A participação e preponderância da maturação não é igual em cada momento da vida. É fácil 

perceber a enorme importância da maturação nos primeiros tempos de vida (primeira infância) 

de forma a assegurar que o desenvolvimento segue passos inadiáveis (movimentos reflexos 

infantis e habilidades rudimentares dependem essencialmente da maturação). Mas à medida que 

nos vamos afastando do nascimento (segunda e terceira infância), a maturação vai perdendo a 

sua predominância e influência (por exemplo a aquisição das habilidades motoras fundamentais 

vai depender essencialmente da repetição, experimentação, aprendizagem).  

Subitamente, com o início do salto pubertário, a influência da maturação torna a conquistar uma 

importância fundamental e nesta fase muitíssimo determinante para o desempenho motor do 

jovem já que esta verdadeira “explosão” maturacional leva ao crescimento muito rápido das 

estruturas responsáveis pela proficiência motora. Nesta fase da vida é possível encontrarmos 

jovens com a mesma idade cronológica a competir juntos (e a estudar juntos) apesar de poderem 

ter diferenças até 5 ou 6 anos de idade biológica. Quer dizer que será na prática (normativa) como 

ter jovens de 11 anos a competir com outros de 16 anos (ver figura 50). Uma diferença de 

possibilidades, de tamanho, e de capacidades que não pode escapar a ninguém, muito menos a 

quem se dedica às profissões do desporto. 

 

 

Figura 50 - Representação das curvas percentílicas de crescimento estatural do sexo masculino (a azul), e da mediana (a 

vermelho) de jovens avançados maturacionalmente (Early Maturer) e atrasados maturacionalmente (Late Maturer). 

Retirado de (Tanner & Davies, 1985) 



245 

 

 

Apesar da nossa propensão para querermos generalizar tudo, não podemos ignorar que a 

estatura, crescimento e a maturação são fortemente condicionados pela genética 

(transmissibilidade estimada entre os 41 e os 71%) (Rogol, Clark, & Roemmich, 2000). Ainda assim 

a importância da maturação no processo de desenvolvimento obriga-nos a perceber como a 

devemos ter em linha de conta nas nossas intervenções com as crianças e jovens e para isso 

necessitamos saber como a podemos avaliar, ou seja como podemos de forma mais efetiva, mais 

precisa, determinar o estado e o ritmo maturacional de cada jovem. 

Avaliação da maturação 

Maturação óssea (idade óssea) 

A avaliação da idade óssea 

constitui o método padrão 

(golden standard) para a 

avaliação da idade 

maturacional. Este método 

baseia-se na visualização 

através de radiografia 

óssea dos processos de 

crescimento e calcificação 

óssea da mão esquerda, e 

da sua comparação com os 

valores (formas) de 

referência normativas. À 

medida que o tempo vai 

passando, o processo de 

crescimento ósseo (ver 

capítulo de crescimento) 

origina a mudança de 

forma e tamanho dos 

ossos, bem como a sua 

calcificação. Este processo foi usado inicialmente por Greulich e Pyle que em 1950 (2ª edição 

Figura 51 - Imagens ilustrativas do livro Greulich WW, Pyle SI: 
Radiographic Atlas of Skeletal Development of the Hand and Wrist, 2nd 
edition. Stanford, CA: Stanford University Press, 1959 
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revista e alargada em 1959) publicaram o primeiro atlas com imagens radiográficas da mão e 

punho (carpo, metacarpo e dedos). Este atlas possui imagens típicas de cada idade cronológica 

que são comparadas com as radiografias reais da criança ou jovem até à idade adulta, permitindo 

assim determinar a sua idade óssea ou maturacional.  

Este método foi depois 

aperfeiçoado por Tanner e 

colegas, que em 1975 

apresentam uma forma mais 

complexa e exacta de avaliação 

da idade óssea baseada também 

nos ossos da mão, mas agora 

com a possibilidade de avaliação 

individual de cada osso. 

A avaliação da idade óssea 

apesar de ser o método padrão 

é naturalmente complicada porque obriga à existência de meios dispendiosos, e à exposição a 

radiações  

 

Maturação dentária 

Idade dentária 

O desenvolvimento da dentição permanente 

consiste num processo complexo, que se inicia 

com a formação dentária (odontogénese), 

desde o estabelecimento do folículo dentário, 

até à completa formação desses dentes e o 

desempenho das suas funções, que continua ao 

longo de toda a vida. Tal como no caso da 

avaliação da idade óssea por radiografia percebeu-se que as formas e os tamanhos dos dentes 

definitivos no seu processo de formação e crescimento podiam ser representativos da idade 

Figura 52 – Imagens radiográficas da articulação da falange em várias idades 
diferentes. Retirado de Tanner JM, Whitehouse RH, Marshall WA, et al.: 
Assessment of Skeletal Maturity and Prediction of Adult Height (TW2 
Method). New York: Academic Press, 1975 

Figura 53 - Fases de desenvolvimento de molar 
(Demirjian, Goldstein e Tanner, 1973) 
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Figura 54 - Fases de desenvolvimento dos dentes e 
respectivas classificações (Demirjian, Goldstein e 
Tanner, 1973 

maturacional do indivíduo desde as primeiras idades até à sua emergência na dentição definitiva 

(figura 53). Esta sistematização foi realizada por Demirjian, Goldstein e Tanner em 1973, 

resultando no que passou a ser conhecido como o método de Demirjian para avaliação da 

maturação dentária.  

Neste método, sete dentes da mandíbula 

direita são avaliados de acordo com o 

atlas de imagens (figura 54) e esses 

estádios são comparados com o 

desenvolvimento normativo para se 

concluir da idade maturacional. 

A avaliação da maturação através do 

desenvolvimento dos dentes definitivos 

obriga também à realização de uma 

radiografia (ortomantomografia) (ver 

figura 55) mas é considerado um método 

bastante eficaz e preciso. 
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Figura 55 – Ortopantomografia mostrando os dentes em diversas fases de desenvolvimento 

Erupção das dentições 

Um método alternativo e 

não intrusivo para avaliar a 

maturação utiliza os tempos 

normativos de erupção dos 

dentes de leite, a sua queda 

e a erupção dos dentes 

definitivos. Sabemos qual a 

ordem e os tempos em que 

estes fenómenos 

acontecem nas crianças, e 

sabemos ainda que os 

ritmos individuais destes 

acontecimentos estão 

relacionados com os ritmos 

de maturação.  

É então possível recolher 

as datas em que cada Figura 56 – Esquema indicativo dos tempos normativos de erupção e queda 
das dentições de leite e definitiva. 
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dente de leite aparece e cai e, utilizando estes períodos que são indicados como normativos para 

o aparecimento e para a queda dos dentes, percebermos se a criança se encontra 

tendencialmente avançada ou atrasada. De uma forma mais simplista, este conhecimento 

permite-nos também uma comparação mais direta entre crianças de idades cronológicas 

semelhantes (numa turma ou numa equipa) apenas observando e/ou registando as diferenças 

entre as dentições dos diferentes elementos. 

 

Figura 57 – Sorrisos demonstrando diferentes fases da queda dos dentes de leite e erupção da 

dentição definitiva. 

 

Maturação sexual (sinais sexuais secundários) 

A avaliação da maturidade sexual é baseada no desenvolvimento dos caracteres sexuais 

secundários (desenvolvimento dos seios, menarca e pêlos púbicos no sexo feminino, e 

desenvolvimento dos órgãos reprodutores e pêlos púbicos no sexo masculino). 

Estes dados só podem ser utilizados para caracterizar a maturação, quando recolhidos na 

puberdade ou adolescência (dado que é aí que surgem), mas são de imensa utilidade e 

comparabilidade. O desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários dá-se de acordo com o 

mesmo ritmo maturacional que origina o súbito crescimento ósseo, muscular e de massa adiposa 

associado ao salto pubertário. Isto acontece porque na sua origem está o mesmo eixo 

hipotalâmico hipofisário-gonadal e as mudanças radicais produzidas na produção de hormonas 

circulantes (testosterona, estrogénio, hormona de crescimento (GH)). O aumento destas 

hormonas altamente anabolisantes do tecido muscular e ósseo, mas com funções principais na 

diferenciação dos tecidos e orgãos sexuais, determina este duplo fenómeno em que rapazes e 

raparigas adquirem a maturidade sexual (fertilidade) enquanto acontece o salto pubertário que 

os vai levar rapidamente às formas finais de adultos. As modificações existentes nos dois sexos 

relativamente a estes sinais sexuais secundários foram exaustivamente estudadas por Tanner, 
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resultando na determinação de estádios típicos de desenvolvimento: as escalas de Tanner para o 

desenvolvimento dos genitais (rapazes), dos seios (raparigas)e da pilosidade púbica (ambos). 

 

Escala de desenvolvimento dos genitais 
masculinos (Tanner, 1962). 
 
A identificação dos estádios podem ser 
relacionados com os tempos próprios do 
salto pubertário em altura. 
 
Estádio 1 – Pré-pubertário 
 
Estádio 2 – Início do salto pubertário 
(take off). Primeiro crescimento 
testicular. 
 
Estádios 3 e 4 – Salto pubertário 
 
Estádio 5 – Tamanho adulto adquirido no 
final do salto pubertário 

 
Figura 58 - Escala de desenvolvimento dos genitais masculinos (Tanner, 1962). 

 

Escala de desenvolvimento dos pelos púbicos (Tanner, 1962). 

Sexo Feminino Sexo Masculino 

  
 
Estádio 1 – Pré-pubertário 
Estádio 2 – Início do salto pubertário (take off).  
Estádios 3 e 4 – Salto pubertário 
Estádio 5 – Pós pubertário 

 
Figura 59 - Escala de desenvolvimento dos pelos púbicos (Tanner, 1962). 
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Escala de desenvolvimento seios 
 (Tanner, 1962). 
 
Estádio 1 – Pré-pubertário. Ausência de 
modificações. 
 
Estádio 2 – Início do salto pubertário (take 
off). Aparecimento dos botões mamilares 
habitualmente dolorosos ao contacto. 
 
 
 
 
Estádios 3 e 4 – Salto pubertário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estádio 5 – Pós pubertário. Seios adultos 

 
 

Figura 60 - Escala de desenvolvimento seios (Tanner, 1962) 

A sequência dos acontecimentos de desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, de 

acordo com o tempo médio do salto pubertário, e a idade normativa, pode ser visto na figura 

abaixo. Este conhecimento poderá permitir-nos avaliar com relativa facilidade o ritmo de 

desenvolvimento maturacional dos jovens, percebendo em que ponto do salto pubertário de 

encontram e comparando com a idade cronológica (onde deveriam estar em termos normativos). 

Nesta representação podemos ver também a localização relativa da menarca (primeira 

menstruação das meninas). A menarca constitui um momento marcante da vida de uma 

adolescente porque marca no seu imaginário o início do desenvolvimento para a idade adulta. É 

normal que pais e educadores também identifiquem este momento como sendo o início do 

período de mais rápido desenvolvimento físico, no entanto e como podemos verificar na imagem, 

a menarca usualmente acontece já a cerca de 3/4 do período do salto pubertário. 
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Figura 61 – Sequência de acontecimentos no desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários de acordo com o 

salto pubertário de crescimento estatural, em raparigas e rapazes 

 

Porque a variabilidade maturacional impera nestas idades, também a variabilidade no 

aparecimento dos sinais sexuais secundário é enorme. Na figura abaixo podemos perceber as 

idades típicas dos estádios de Tanner nos rapazes e a sua variabilidade que pode ser de cerca de 4 

anos. 

 

Figura 62 - Idades típicas e variabilidade percentílica dos estádios de Tanner em rapazes. Retirado de 

(Tanner & Whitehouse, 1976) 
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Nesta outra imagem (figura 63) vemos precisamente a mesma informação mas relativa às 

meninas e para cada um dos acontecimentos marcantes do desenvolvimento dos caracteres 

sexuais secundários. 

 

Figura 63 – Idade típica e variabilidade normativa dos sinais sexuais secundários nas raparigas. 

 

Maturação somática 

Como já decerto já perceberam ao estudar o crescimento, o ritmo de modificações morfológicas 

também depende do ritmo geral da maturação e por isso podemos usar os indicadores somáticos 

para nos apercebermos dos ritmos de maturação das crianças e jovens. Se conhecermos os 

padrões normativos de crescimento da altura e peso podemos usar as curvas percentílicas de 

crescimento para procurar identificar em que momento maturacional se encontra cada indivíduo.  

Para isso precisaremos de acompanhar as modificações individuais e marcá-las nos gráficos 

percentílicos. Esta metodologia permite-nos rastrear modificações na aceleração ou 

desaceleração de crescimento, e comparando-o com um ritmo normativo canalizado 

(permanecendo num mesmo canal percentílico), inferir acerca do ritmo maturacional. 

Sabemos das grandes diferenças maturacionais na puberdade e que elas que se traduzem em 

enormes diferenças de tamanho e morfologia. Por exemplo na figura 66 podemos ver como estão 

representados dois rapazes: um de maturação acelerada (early maturer) e um outro de 

maturação tardia (late maturer), e como as suas trajectórias de crescimento estão fora do 

referencial normativo. 
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Outra característica somática que 

podemos usar para podermos 

avaliar o ritmo de maturação  

individual diz respeito à 

velocidade de crescimento de 

diversos tecidos (nomeadamente 

muscular) e à sua expectativa 

normativa durante a puberdade.  

Na figura 65 podemos ver os 

ganhos (velocidade de 

crescimento) de músculo e massa 

adiposa em ambos os sexos, em 

relação ao pico de velocidade de crescimento (PVC). O PVC Este conhecimento pode permitir ao 

observador atento reconhecer este marco tão importante no ritmo maturacional de 

desenvolvimento. 

 

Figura 65 – Velocidade de crescimento dos perímetros dos tecidos (osso, músculo, e massa 

adiposa) do braço e perna relativos ao pico de velocidade em altura. Retirado de (Tanner, 

Hughes, & Whitehouse, 1981) 

Aliás, esta relação do ritmo de crescimento de diferente estruturas relativamente ao PVC está na 

origem da equação proposta por Mirwald e colegas (Mirwald, Baxter-Jones, Bailey, & Beunen, 

2002) e que aproveita a relação diferenciada entre o ritmo de crescimento das pernas e do tronco 

(ver figura 66) para encontrar a idade maturacional (biológica) em relação ao PVC. Para esta 

avaliação precisamos das medidas de altura (cm), comprimento dos membros inferiores (em cm, 

Figura 64 – Curva de velocidade de crescimento estatural de rapazes 
americanos com representação da maturação média (percentil 50), dos 
rapazes que maturam muito cedo (-2 DP), e dos de maturação atrasada 
(+2DP 
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e estimado pela subtração da altura sentada à altura total), e o peso (kg), para além da idade 

decimal. 

 

Figura 66 – Momentos dos picos de velocidade de crescimento da altura, altura sentado, e 

comprimento das pernas, em rapazes e raparigas. Retirado de (Mirwald, et al., 2002) 

Recentemente, Sarah Moore e colegas (2015) analisaram novos dados e estabeleceram a 

possibilidade de serem usadas equações preditivas da idade biológica em relação ao PVC, usando 

menos medidas e ainda assim não aumentando os erros de predição (ver abaixo). 

Quadro 8 – Equações preditivas do diferencial para a idade do Pico de Velocidade de Crescimento. 

 
Mirwald et al. (2002) 
 
Masculino 
Anos para o PVC = (0.0002708 * comprimento pernas * altura sentado) – (0.001663 * idade 
decimal * comprimento pernas) + (0.007216 * idade decimal* altura sentado) + (0.02292 * 
peso / altura) - 9.236 
 
Feminino 
Anos para o PVC = (0.0001882 * comprimento pernas * altura sentado) – (0.0022 * idade 
decimal * comprimento pernas) + (0.005841 * idade decimal * altura sentado) – (0.002658 * 
idade * peso) + (0.07693 * peso / altura) - 9.376 
 
Calculador online em http://kinesiology.usask.ca/growthutility/phv_ui.php  
 

http://kinesiology.usask.ca/growthutility/phv_ui.php
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Moore et al (2015) 
 
Masculino 
Anos para o PVC = -8.3971103 + (0.0070346 * idade decimal * altura sentada) 
Ou em alternativa quando não existir a altura sentada 
Anos para o PVC = -7.999994 + (0.0036214 * idade decimal * altura) 
 
Feminino 
Anos para o PVC = -7.709133 + (0.0042232 * idade decimal * altura) 
 

 

Em resumo, e relativamente à utilização dos indicadores maturacionais somáticos, podemos dizer 

que: 

• O uso das medidas corporais como indicadores de maturidade requerem medidas 

longitudinais (i.e., avaliações regulares ao longo do tempo num mesmo indivíduo); 

• O pico máximo da velocidade de crescimento (e acontecimentos de crescimento somático 

associados) é o indicador mais frequentemente utilizado pela maturidade somática em 

estudos longitudinais durante a adolescência; 

• Existem outros indicadores, como a velocidade máxima de crescimento, o crescimento do 

comprimento dos membros inferiores, da altura sentado (comprimento do tronco), largura 

biacromial (ombros) e bicristal (ancas), e força muscular; 

• No salto pubertário, os membros inferiores desenvolvem-se mais precocemente que os 

membros superiores e o tronco; 

• A relação entre a largura das ancas e dos ombros e a sua modificação ao longo da idade é um 

indicador interessante que permite inferir sobre o período relativo ao salto pubertário; 

 

 

A tendência secular dos ritmos de maturação 

Ao longo dos tempos têm sido registadas mudanças importantes no ritmo da maturação dos 

jovens pubertários. Uma das evidências mais fortes é a que diz respeito à antecipação da 

menarca, e consequentemente do salto pubertário nas raparigas. Como podemos ver pela figura 

64, a idade média de ocorrência da menarca diminuiu cerca de dois anos ao longo do século XX, 

provavelmente refletindo sobretudo as melhorias das condições de vida e de saúde das 

populações.  
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Figura 67 – Tendência secular na idade da menarca ao longo dos séculos em diversos países. Retirado de 

(Sorensen et al., 2012) . 

Nos rapazes esta variação secular é mais difícil de ser encontrada por não existirem marcadores 

históricos evidentes associados ao desenvolvimento pubertário (como é o caso da menarca nas 

raparigas). No entanto, Goldstein (2011)) utilizou um acontecimento próximo para avaliar este 

fenómeno recorrendo à taxa de mortalidade juvenil. Sabe-se que olhando para a taxa de 

mortalidade dos rapazes é usual encontrar um momento em que se verifica um crescimento 

momentâneo, conhecido como accident hump , que está ligado à adolescência e aos maiores 

riscos corridos nesse momento pelos jovens. Dessa análise, Goldstein conseguiu demonstrar uma 

tendência secular de diminuição da idade da adolescência masculina em cinco países europeus 

(Itália, Suécia, Reino Unido, Noruega, e Dinamarca) (ver figura 68) 

 

Figura 68 – Valores estimados das idades relativas ao pico de acidentes em populações 

masculinas jovens. Retirado de Goldstein (2011) 
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O DESENVOLVIMENTO PERCEPTIVO-MOTOR 
 

No estudo do desenvolvimento motor o que acontece nas mudanças de funcionalidade da relação 

sistema nervoso e movimento não podem ser esquecidas ou facilmente ignoradas. Os 

mecanismos que em cada momento permitem percepcionar as condições do envolvimento e d 

próprio corpo para a procura da solução motora, sua execução e controlo, e posterior 

aprendizagem, determinam o sucesso motor no imediato e ao longo da idade. Os mecanismos de 

controlo e aprendizagem serão escrutinados em outras unidades curriculares, aqui vamos 

sobretudo procurar focar-nos nas determinantes do sistema perceptivo-motor de acordo com as 

mudanças ao longo do tempo. 

A coordenação do movimento, a qualidade, economia, e precisão de cada movimento é o 

objectivo último do processo individual de desenvolvimento motor. Quando o conseguimos 

realizar num vasto espectro de movimentos e situações tornamo-nos mais competentes, com um 

reportório motor alargado, mais capazes de nos adaptarmos a novas situações, e a dar resposta a 

problemas com soluções motoras mais difíceis; mais coordenados. Mas este fenómeno de 

adaptação motora pode ser também ser direcionado de forma mais específica, mais 

especializado, direcionando o comportamento 

motor individual para a possibilidade do alto 

desempenho motor do qual o desporto de alta 

competição é ilustrativo.  

Na célebre definição do russo Bernstein (1967) 

o acto coordenado obriga à limitação dos graus 

de liberdade das estruturas movimentadas. 

Pensemos na realização de um movimento 

como seja simplesmente andar. Imaginemos 

por um momento que temos um robot, um 

boneco, em tudo igual ao corpo humano e que 

o queremos programar para andar. Cada articulação implicada (das pernas, cintura pélvica e 

escapular, coluna, braços etc.) possui inúmeros graus de liberdade ou possibilidades de 

movimentação por isso a primeira “preocupação” para controlar o movimento será reduzir o 

número de graus de liberdade de cada articulação para que apenas realize aquela parte do 

movimento que é necessário. Adicionalmente será preciso ordenar em cada momento, cada uma 
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das possibilidades de liberdade de cada articulação, no sentido da meta determinada: andar. Por 

último, fazê-lo com economia energética, objectividade, ritmo, precisão de movimentos e 

consistência dos resultados. Se pensarmos numa criança na fase inicial do andar com certeza 

reconhecemos a enorme variabilidade das execuções de cada passo e a dificuldade que parece ter 

em controlar os graus de liberdade de cada articulação envolvida. No campo oposto, o andar de 

um adulto caracteriza-se pela consistência da forma dos passos, pela economia energética e pelo 

ritmo muito próprio, coordenado. 

A infinita combinação de movimentos e situações que encaramos ao longo da vida obriga a que os 

processos de controlo motor, os processos de coordenação motora, tenham de ser simples, 

intuitivos, rápidos, e eficientes. O que vamos procurar estudar neste capítulo são algumas das 

determinantes deste processo que ao longo da vida nos permitem perceber e melhorar a 

coordenação motora, a nossa competência motora. 

 

 

Figura 69 – Representação simplificada do sistema de execução do acto motor 

 

De uma forma simplificada podemos esquematizar a execução de um gesto motor tal como é 

representado na figura 69. Perante uma determinada situação (encontramo-nos num campo com 

uma pedra e queremos acertar num tronco de árvore) existem um conjunto de estímulos, de 

informações que precisamos receber (sensação) e perceber (percepção), para podermos escolher 

a resposta (processamento), e mandar executá-la às unidades neuromusculares envolvidas. 

Vejamos então as condicionantes de desenvolvimento que podem estar em causa em cada uma 

destas fases. 
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Mecanismos de percepção 

No que diz respeito às sensações e percepções estamos 

muito habituados a confiar na visão para orientar os 

nossos actos motores. Só quando confrontados com a sua 

inexistência, ou enganados por ilusões visuais, paramos 

para perceber que nem tudo o que “vemos” é confiável, 

ou tudo em que confiamos é fiável. 

Os cinco sentidos, apesar de serem os mais conhecidos 

não são os únicos responsáveis pela percepção do mundo 

envolvente, e muito menos do nosso próprio corpo. 

Para conhecermos e reconhecermos toda a informação 

necessária ao movimento fazemos uso de vários tipos de 

receptores: os interoceptores, exteroceptores, e os proprioceptores. 

Quadro 9- Receptores responsáveis pela recepção dos estímulos do ambiente e próprio corpo 

 Interoceptores 

Responsáveis pelas sensações relativas aos órgãos internos e sua regulação 

 Exteroceptores 

Responsáveis pela recepção de sensações oriundas do exterior (audição, visão, olfacto, 

tacto, e paladar) 

 Proprioceptores 

Responsáveis pelas recepção de estímulos cinestésicos, provindos das estruturas do 

movimento : 

•  Músculo - Fuso neuromuscular e Orgãos de Golgi 

• Tendões – Corpúsculos de Pacinni 

• Ouvido Interno – Canais semicirculares, Sáculo e Utrículo 

 

Figura 70 – Little sister dream 
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Os interoceptores são responsáveis pela homeostasia interna, ou seja pela regulação dos órgãos 

internos. Trata-se de todos os receptores sensitivos que estão difundidos nos órgãos e tecidos 

internos, que são imprescindíveis ao seu bom funcionamento, mas cuja sensação não 

percepcionamos conscientemente. Funcionam de forma reflexa, quer dizer que não temos 

conhecimento consciente das informações que recebem, ou conseguimos influenciar, modificar, 

os seus resultados de regulação. Responsabilizam-se pelo bom funcionamento de todos os órgãos 

internos (por exemplo detectam a presença de ingestão de alimentos para realização da 

digestão). No que diz respeito ao movimento são de extrema importância na regulação dos 

órgãos e funcionalidades associadas ao esforço (por exemplo na aceleração cardíaca, na difusão 

sanguínea periférica, na regulação da tensão arterial em esforço, etc.). 

Os receptores sensitivos exteroceptores são mais conhecidos por serem responsáveis pelos cinco 

sentidos. O olho com todo o seu conjunto de receptores (cones e bastonetes); o aparelho 

auditivo; as papilas gustativas; os receptores de pressão presentes na pele e que nos dão o 

sentido do tacto; e os receptores olfactivos.  

Os proprioceptores são os receptores responsáveis pelas sensações relativas ao corpo próprio. 

Apesar de não serem usualmente conhecidos, recebem sem dúvida algumas das informações 

mais relevantes para o controlo do corpo em movimento ou estático, pelo que são de extrema 

importância no estudo do desenvolvimento motor. Existem nos músculos, articulações e ouvido 

interno e vamos descrever as suas particularidades: 

O ouvido interno (anatomicamente situado atrás do ouvido externo que é responsável pela 

audição) possui três tipos de receptores: os canais semicirculares, o sáculo, e o utrículo. 

 

Figura 71 – representação do sistema vestibular com os canais semi-circulares e sáculo e utrículo. 
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Os canais semicirculares são três (de cada lado da cabeça) e encontram-se cada um num dos 

planos ortogonais anatómicos, sagital, frontal, e transversal. No seu interior existe uma linfa 

(fluido) e na sua base existem os receptores (células ciliadas) que detectam o movimento da linfa 

em cada um dos canais. Este movimento do líquido nos canais semicirculares acontece aquando 

da rotação da cabeça, e a diferente movimentação da linfa no conjunto dos três planos constitui a 

informação que vai ser reconhecida com sendo um movimento particular de rotação. Assim os 

canais semicirculares fornecem-nos informação sobre as rotações do corpo (cabeça), e da 

velocidade angular da cabeça. Quando não existe movimento os canais semicirculares não 

fornecem qualquer informação. 

Já o sáculo e o utrículo são vesículas fechadas com uma 

estrutura ciliar recobrindo a parte interna. Cada cílio 

possui um otólito preso na extremidade e é a sua 

posição de acordo com a vertical (eixo de gravidade) que 

estes pequenos receptores transmitem. Desta 

informação conseguimos perceber a nossa posição 

relativamente à gravidade (vertical), mesmo quando não 

estamos em movimento. Por outro lado, quando nos 

deslocamos, estes receptores também nos informam 

sobre a aceleração e direcção, tendo em conta a força 

da gravidade, a deslocação, e a força daí resultante. Ao contrário dos canais semicirculares, o 

sáculo e o utrículo continuam a fornecer informação continuamente mesmo quando estamos 

parados. 

No seu conjunto, este proprioceptores presentes no ouvido interno são grandes responsáveis 

pelas informações relativas ao equilíbrio estático e dinâmico. 

O fuso neuro-muscular é provavelmente o receptor proprioceptivo mais importante. Localizado 

no músculo é de facto uma fibra neuromuscular diferenciada porque possui também inervação 

sensitiva (aferente), para além da motora 

(eferente). A particularidade da inervação 

sensitiva é que permite transmitir a cada 

momento informação sobre o grau de 

contracção daquele conjunto de fibras 

Figura 73 – representação do fuso neuromuscular com as 
inervações sensitivas e motoras. 

Figura 72 – representação das estruturas 
ciliares e respectivos otólitos existentes 
no sáculo e utrículo 



264 

 

musculares, e no conjunto de todo o músculo. Este conjunto de informação permite percepcionar 

o movimento muscular, a sua potência, a velocidade, etc. 

Por outro lado, o facto de possuir também a possibilidade de se contrair antecipadamente ao 

movimento do músculo, permite criar um nível de contracção “esperado“, antecipatório, que é 

muito importante no controlo dos movimentos mais finos. 

 

Os ogãos tendinosos de Golgi são receptores presentes nas fibras tendinosas e que são 

responsáveis por informações de pressão destas fibras, originadas pela contração ou estiramento 

dos respetivos músculos. São responsáveis pelo mecanismo de reflexo miotático inverso, ou seja, 

perante uma situação de tensão extrema no tendão, e que pode originar lesão muscular, os 

órgãos tendinosos de Golgi originam reflexamente o relaxamento do músculo, protegendo a 

estrutura músculo-tendinosa. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 74 – representação dos órgãos tendinosos de Golgi e do reflexo miotático inverso. 

 

Os corpúsculos de Paccinni são receptores de pressão e tensão e estão inseridos nas camadas 

mais profundas da pele, dos tendões e articulações. Fornecem informações sobre o grau de 

contração muscular e o momento angular das articulações. 

Agora que já descrevemos os receptores responsáveis pela receção da informação no circuito de 

controlo e coordenação do movimento temos de referir que, na verdade, os mecanismos de 

coordenação de movimento não são tão simples como anteriormente foram descritos na figura 
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69. Para que cada tentativa de movimento (sensação e acção) possam ser significativos no nosso 

desenvolvimento e aprendizagem precisamos completar o circuito com a possibilidade de reter 

informação útil (memória sensitiva e memória motora), bem como com a possibilidade de em 

cada momento termos informações de retorno sobre o que acontece (feedback) 

 

Figura 75 – Representação cibernética do sistema de execução do acto motor 

 

Memória sensitiva – informação guardada nos centros sensitivos corticais e que se refere às 

sensações, aos estímulos vivenciados. Perante uma nova situação as informações percepcionadas 

podem ser comparadas com as já vivenciadas e por isso melhor (de forma mais precisa) e mais 

rapidamente percebidas. Isto é verdade mesmo para nova situações ou estímulos novos mas 

comparáveis a outros já vivenciados. 

Memória motora – memória relativa às soluções motoras encontradas no passado e ao seu 

resultado. Permite não só encontrar respostas motoras de forma mais rápida e adequada, mas 

ainda comparar ao longo da sua execução o que foi previsto com o que está efectivamente a ser 

realizado (comparação valor ideal e real). 

Feedback ou informação de reaferência ou retro-aferência  - Durante toda a execução do 

movimento existe um fluxo contínuo de informação sobre a situação (movimento e modificações 

externas) e o resultado do acto motor. Esse conjunto de informações pode permitir a correcção 

ou modificação do movimento durante a sua execução (movimentos mais lentos ou demorados), 

ou aperceber-se do resultado, da significância do movimento executado (em movimentos mais 

rápidos, balísticos). De qualquer das formas este é sempre o mecanismo que nos permite 

aprender, já que é através dele que vamos “alimentar” as memórias motoras e sensitivas, e 

sobretudo dar-lhes significado (o que é errado ou apropriado). 
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É deste (simplificado) circuito perceptivo-motor, de recolha de informação e efectivação da acção, 

que depende o desenvolvimento da nossa actividade motora ao longo do crescimento. Na 

melhoria que acompanha o desenvolvimento vão então ser relevantes vários aspectos:  

1. As modificações relativas à tomada de informação pelo conjunto de todos os receptores 

estudados, o que depende das modificações das estruturas e funções dos próprios 

receptores próprias dos seus processos de crescimento e maturação. Não podemos 

esperar que os órgãos receptores de sinais de uma criança estejam tão “afinados”, tão 

completos, como os de um adulto. Desde logo temos então enormes diferenças entre as 

diversas idades na acuidade e precisão da informação recolhida por estes receptores. 

 

2. O funcionamento das estruturas nervosas responsáveis pela condução, interpretação, 

armazenamento, e controlo da informação aferente e eferente. Desde a mielinização das 

estruturas nervosas, à diferenciação e especialização dos centros corticais e sub-corticais, 

todo o processo associado ao crescimento e maturação do sistema nervoso vai ter uma 

importância decisiva na melhoria dos processos perceptivo-motores, e assim no 

desenvolvimento motor. 

 

3. A experiência sensitiva e motora vivenciada. A plasticidade, a capacidade de adaptação de 

todo o sistema perceptivo-motor é imensa. Ao longo do desenvolvimento, e apesar das 

limitações relativas a cada idade, o ser humano está apetrechado de uma extraordinária 

capacidade de aprender com a experiência, com o ensaio e erro. É por isso determinante 

para o sucesso e eficácia das estruturas nervosas e motoras responsáveis pelo movimento 

que possamos passar por muitas e variadas experiências sensório-motoras. Só assim 

iremos enriquecer o nosso reportório sensitivo e motor, caminhando para soluções cada 

vez mas rápidas e melhor ajustadas à situação. 

 

Para quem estuda e procura perceber as condicionantes do desenvolvimento que podem 

influenciar os percursos individuais de comportamento motor, torna-se fundamental perceber 

esta dinâmica estabelecida na mudança da qualidade de movimento ao longo da idade. Os 

percursos normativos de mudança no comportamento motor que fomos estudando por exemplo 

no capítulo relativo ao desenvolvimento das habilidades motoras, é facilmente reconhecível à luz 

das adaptações e mudanças do sistema perceptivo-motor que o suporta. 

Para um educador, um treinador, ou alguém que lida de perto com o comportamento motor e a 

indução da sua melhoria (ou manutenção, no casos dos mais velhos), não pode ignorar que a 

interpretação das soluções motoras encontradas em cada momento deverão ser vistas sempre à 

luz das características deste sistema associada á idade do executante. Não podemos esperar que 

uma criança de 6 anos possa ver o envolvimento (por exemplo uma situação de jogo) da mesma 
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forma que um adulto, ou um indivíduo de idade avançada. Desde logo e apenas porque o seu 

sistema visual que lhe permite detectar os estímulos da situação não são idênticos. Mas também 

porque a sua experiência lhe vai permitir de forma muito diferente retirar informação relevante 

ou perder-se no ruído visual existente. Além disso a sua capacidade de atenção e de focalização 

no essencial, ignorando o acessório é também completamente diferente. E a velocidade de 

condução nervosa, e o reportório motor de soluções, e as condições neuro-musculares efectivas 

de realização do movimento, e …..  

E agora somemos a tudo isto todas as outras características de todos os outros receptores e 

respectivas vias associadas e percebemos facilmente que a distinção entre indivíduos de 

diferentes idades na sua capacidade de melhorar e produzir movimentos coordenados, 

competentes, depende sempre das suas condições de desenvolvimento. 

Habilidades perceptivo-motoras 

Na prática existem algumas habilidades perceptivo-motoras que são habitualmente identificadas 

como representativas, importantes, na determinação deste desenvolvimento. São elas as 

habilidades visuais, a discriminação quinestésica, o esquema corporal, o equilíbrio, a atenção, e a 

memória. 

Habilidades visuais 

Sabemos que a acuidade visual de um recém-nascido é ainda muito pobre. Apenas são 

distinguidas sombras e imagens difusas (20/200 a 20/600). Por volta dos seis meses de idade a 

vacuidade visual é já de 20/100; e por volta do primeiro ano a criança atinge um padrão de visão 

20/20 (Williams, 1983). 

No entanto esta não é a única particularidade da visão que é importante ou necessária para o 

desenvolvimento da visão.  

Por exemplo, a Percepção do Movimento é crítica para o desempenho motor porque representa 

a capacidade de detectar e seguir um objecto em movimento com os olhos. Recém-nascidos 

conseguem seguir movimentos horizontais breves. Com a idade passam a seguir movimentos 

verticais, diagonais e circulares. Entre os 2 – 5 anos as crianças melhoram a sua capacidade de 

rastreamento visual e o seu controlo dos movimentos oculares. Entre os 5 – 12 anos atingem um 
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nível adulto de precisão na percepção do movimento. O sexo masculino demonstra superioridade 

nesta capacidade específica visual (E. B. Goldstein, 2010). 

A Percepção do Tamanho Real é uma habilidade visual que permite o reconhecimento de 

distâncias e tamanhos independentemente da sua distância ao observador. Crianças jovens 

tendem a sobrestimar o espaço entre dois objectos à medida que eles estão mais afastados. Esta 

habilidade perceptiva está relativamente matura por volta dos 11 anos (Collins, 1976). 

A Orientação Espacial é habilidade de reconhecimento da orientação de um objecto ou conjunto 

no espaço. Muitas das acções motoras têm de ser desempenhadas em situações espaciais 

definidas ou com objectos de determinada forma. O reconhecimento eficaz das características do 

espaço envolvente e da sua estruturação são muito importantes no domínio motor. As crianças 

são capazes de prestar muita atenção à orientação espacial antes de a poderem ignorar quando 

não é relevante (J. J. Gibson, 1966; Pick, 1979). 

A Percepção Figura-Fundo depende da capacidade de focalizar / localizar um objecto / figura 

envolvido num fundo.  A evolução para uma percepção adulta, em que todas os objetos são 

corretamente localizados no espaço e no fundo envolvente é adquirida por volta dos 5 anos 

(Williams, 1983). 

A Percepção de Profundidade é particularmente importante para o desempenho das habilidades 

motoras. Permite reconhecer a distância do indivíduo aos objectos e a sua tridimensionalidade, 

mas só por volta dos 10 – 12 anos a percepção da profundidade atinge um desempenho maturo 

(Williams, 1983). 

Quadro 10 – Tempos (idades) de desenvolvimento de diferentes habilidades perceptivo-motoras 

 Habilidade Função básica Nível maturo 

Acuidade Visual (estática) 3 meses (focar) 1 ano 

Percepção do movimento 4 meses 12 anos 

Visão periférica 12 meses 5 anos 

Orientação espacial 3-4 anos 8 anos 

Tamanho Real 4-5 meses 10 – 11 anos 

Profundidade 6 meses 12 anos 

Figura-fundo < 4 anos > 13 anos 



269 

 

Discriminação (acuidade) quinestésica 

É a habilidade proprioceptiva de detectar e reconhecer posição, forças, peso, velocidade e 

aceleração do próprio corpo, seus segmentos e objectos manipulados.  

Por um lado permite o reconhecimento de objectos e suas características pela manipulação e por 

isso torna-se muito importante no desenvolvimento das habilidades manipulativas, grosseiras e 

finas. Sabemos que por volta dos 4 – 5 anos a criança média pode manusear e explorar as 

características grosseiras dos objectos. A exploração manual sistemática ocorre por volta dos 6 

anos e nos dois anos seguintes a memória (cutânea) e o reconhecimento de objectos melhora 

muito. 

Por outro lado, a habilidade de discriminação quinestésica é também de enorme relevância na 

percepção e reconhecimento das intensidades, direcções, e acelerações dos movimentos, pelo 

que a sua melhoria implica um melhor conhecimento do movimento e do seu controlo.   

 

O esquema corporal.  

Desde há bastante tempo que investigadores e educadores falam da noção de esquema corporal, 

a noção do corpo construído, aprendido, e que é representado nos centros nervosos (sensitivos) e 

motores do espaço cortical. Ao longo da infância vamos aprendendo a sentir o nosso corpo 

sobretudo através dos órgãos proprioceptores e usando o movimento. Quanto maior a 

experienciação de sensações associadas aos movimentos corporais, melhor a sua representação 

no córtex motor e sensitivo (ver a representação figurativa na figura 76). A essa representação 

chamamos de esquema corporal. Naturalmente que quanto melhor for essa nossa construção do 

esquema corporal, melhor vamos conseguir adaptarmo-nos às exigências motoras da situação ao 

longo do desenvolvimento. A precisão e extensão do esquema corporal vai depender também do 

desenvolvimento da precisão e da acuidade dos órgãos receptores de informação, os 

proprioceptores. De facto e ao longo do desenvolvimento o funcionamento destes órgãos vai-se 

tornando mais preciso quer na deteção dos estímulos, quer no seu reconhecimento nos centros 

nervosos corticais. Para isso contribui a maturação (melhoria qualitativa destas estruturas 

associada á idade), mas também e de forma decisiva a experiência, a repetição de recepção de 

sensações, estímulos, e a sua variedade. 
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A ilusão do membro fantasma. Este fenómeno foi notado em situações de amputações de 

membros em indivíduos adultos que continuam habitualmente a sentir esse membro, o seu 

movimento, dores na extremidade amputada, etc. Este facto ocorre porque a representação 

mental, cortical, dessa extremidade não desaparece com a amputação e permanece até que o 

cérebro reaprenda.  

 

Figura 76 - representação dos centros sensoriais, e sua dimensão, nos centros corticais sensoriais e motores 

 

Equilíbrio 

A habilidade de manter e controlar o equilíbrio é fundamental para o comportamento motor. 

Depende sobretudo dos mecanismos de propriocepção vestibular e visuais e pode ser dividida em 

postural (reflexo), estático e dinâmico. Sabemos que ao longo da idade a melhoria desta 

habilidade perceptivo-motora influencia enormemente a qualidade do movimento. No quadro 

abaixo são descritas algumas habilidades específicas de equilíbrio relacionadas com o período 

normativo de execução. 
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Quadro 11 – Tarefas representativas de habilidades de equilíbrio e respectivos tempos de desenvolvimento 

Tipo de equilíbrio Tarefa Idade  

Estático 1 pé (3 – 4 seg) 3 anos 

 1 pé (10 seg) 4 anos 

 Posição invertida 6 anos 

Dinâmico Anda numa linha  3 anos 

 Anda numa barra (10 cms) 3 anos 

 Anda numa barra (5 cms) 4.5 anos 

 Pé-coxinho 6 anos 

  

 

Atenção 

A atenção é uma componente muito importante no processamento das habilidades perceptivo-

motoras por que, se bem utilizada nos permite focalizar nos elementos percetivos mais 

importantes, ou pelo contrário “perdermo-nos” nos pormenores não relevantes. A atenção 

selectiva é uma habilidade perceptiva que se desenvolve para permitir ao individuo focar a sua 

atenção na tarefa de maior relevância (fenómeno de cocktail party). 

A nossa capacidade atenção é limitada, só pode ser dada atenção a uma coisa de cada vez. Daí a 

importância de se poder automatizar os processos perceptivo-motores, para libertar a atenção e 

evitar a interferência causada pela complexidade da tarefa ou outras tarefas. Nesta característica, 

o que distingue o atleta confirmado do iniciante é precisamente a possibilidade de conseguir 

ignorar grande parte da estimulação existente e não fundamental para o acto motor em causa, 

focando-se nos pormenores mais decisivos da situação. Naturalmente que esta possibilidade 

depende da experiência e do ensaio-erro e é uma habilidade percetivo-motora fundamental para 

o desenvolvimento de actos motores coordenados. 

De uma forma geral a atenção depende também do estado de preparação, alerta, excitação, que 

deve preceder o movimento. Um ótimo nível de excitação (arousal) é importante para o estado 

de alerta e concentração na tarefa. Ao contrário, demasiada ou muito pouca excitação são 

prejudiciais para o estado de atenção. 
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Memória 

A memória pode ser dividida em memória de curto prazo e de longo prazo. A memória de curto 

prazo tem uma capacidade limitada (7-9 items), com uma duração de cerca de 30 seg. O número 

de items pode ser aumentado fazendo uso do chunking (aglomeração de itens) ou da repetição 

(passando para a memória de longo prazo). 

A memória de longo prazo permite guardar informação de forma mais permanente. A sua 

duração e capacidade são infinitas. A forma como armazenamos e somos capazes de aceder 

(retrieval) à memória de longo prazo depende das estratégias / técnicas utilizadas para a sua 

formação, da exercitação e repetição das memórias (sensoriais ou motoras). 

É importante perceber-se que o desenvolvimento das habilidades relativas à memória de longo 

prazo tem o seu período mais importante entre os 5-10 anos, o que naturalmente coincide com 

as primeiras idades escolares formais, e com as fases mais importantes de desenvolvimento das 

habilidades motoras. A utilização da memória, a forma como conseguimos reter informação 

motora e sensorial no nosso sistema de memória depende naturalmente das condições de 

maturação e crescimento das estruturas cerebrais responsáveis pelo armazenamento da 

memória. Para além disso as características de desenvolvimento também condicionam a forma 

mais rápida ou menos eficaz com que a memória é constituída, bem como a sua relevância. 
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