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RESUMO

O comportamento motor no primeiro ano de vida é a ferramenta principal para o bebê exteriorizar seus desejos físicos e psíquicos. A atividade 
motora tem, junto com a sensorial, um importante papel, graças ao qual o indivíduo explora e maneja o meio. Ou seja, os potenciais do 
desenvolvimento não requerem unicamente a manutenção dos processos orgânicos, mas, o intercâmbio com o ambiente. Esta relação é de vital 
importância; na primeira infância, a sua qualidade tem uma influência determinante na orientação do temperamento, da personalidade e 
encaminha a descoberta do seu EU, gerando uma construção gradual de sua personalidade. Desta forma, a qualidade de estímulos nos primeiros 
anos de vida se faz necessário pelo seu papel formador, na primeira infância para as aquisições do pensamento abstrato no futuro. O correto 
direcionamento das estimulações pode levar a uma diminuição das incapacidades ou condições indesejáveis, principalmente em indivíduos de 
baixa renda pouco estimulado no lar, que estejam em creches públicas que, por causa de suas circunstâncias pessoais, apresentam alto risco de 
aprendizagem motor. O papel do fisioterapeuta neste contexto torna-se imprescindível, porque sua carreira tem entre seus objetivos avaliar, 
reabilitar e prevenir sequelas que acarretam prejuízos futuro. Portanto com o objetivo de demonstrar a necessidade do profissional de 
reablitação neste ambiente, realizou-se uma pesquisa interventiva com um delineamento quase experimental em seis creches públicas,onde três 
creches eram do Grupo Controle(GC) e três do Grupo Intervenção(GI), sendo realizadas dez sessões estimulatória em bebês de seis meses a um 
ano de idade no total de 29 crianças,(16 no GI,13 no GC) que duraram 15 minutos por indivíduo, utilizando exercícios que estimularam os padrões 
de perseguição visual, manipulação e ganho de postura. Os resultados evidenciaram que respostas motoras emergem do incentivo cognitivo para 
realizar tarefas com menor gasto energético, mas com eficiência. Incentivar um bebê a fazer incursões exploratória motora gera estratégias 
cognitivas, que serão fixadas e repetidas conforme a sua eficácia, demonstrando que o meio externo, pode influenciar as aquisições de 
conhecimento em construção sucessiva de experiência anterior como base de novas aquisições. A ausência de atividades motoras que estimulem 
o ganho de novas posturas, torna-se um dos grandes problemas apontados nesta pesquisa, onde o déficit cognitivo motor ocorreu de forma 
peremptória nos pós-teste do grupo controle. Em contrapartida as crianças do Grupo Intervenção ao receber a intervenção da fisioterapia com 
padrões normais de movimentos com uso de brinquedos adequados com sons, músicas reconhecimento corporal, teve aumento de atividades e 
movimentos geradores de pensamentos complexos para aquisições da meta que o próprio bebê estipulou como alvo, aumentando o repertório 
das práxis o que determinou o ganho cognitivo refinado em relação ao Grupo Controle
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