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Introdução 

 

A psicomotricidade pode ser definida como a ciência que estuda o homem  através de seu corpo em movimentos, 

suas relações internas e externas. Seu estudo está ligado a três premissas principais: o movimento, o intelecto e o afeto 

(OLIVEIRA, 2013). 

O termo psicomotricidade se divide em duas partes: a motriz e o psiquismo, que constituem o processo de 

desenvolvimento integral da pessoa. A palavra motriz se refere ao movimento, já psico determina a atividade psíquica 

em duas fases, a sócio-afetiva e cognitiva. Em outras palavras, o que se quer dizer é que na ação da criança se articula 

toda sua afetividade, todos seus desejos, mas também todas suas possibilidades de comunicação e articulação de 

conceitos (FONSECA, 2004). 

A psicomotricidade infantil, como estimulação aos movimentos da criança, tem como meta motivar a capacidade 

sensitiva através das sensações e relações entre o corpo e o exterior (o outro e as coisas); cultivar a capacidade 

perceptiva através do conhecimento dos movimentos e da resposta corporal; organizar a capacidade dos movimentos 

representados ou expressos através de sinais, símbolos, e da utilização de objetos reais e imaginários; fazer com que as 

crianças possam descobrir e expressar suas capacidades, através da ação criativa e da expressão da emoção; ampliar e 

valorizar a identidade própria e a auto- estima dentro da pluralidade grupal; criar segurança e expressar-se através de 

diversas formas como um ser valioso, único e exclusivo e uma consciência e um respeito à presença e ao espaço dos 

demais(OLIVEIRA,2013). 

Assim, a escola é importante no desenvolvimento psicomotor da criança, pois no Ensino Infantil, que a criança busca 

experiências em seu próprio corpo, formando conceitos e organizando o esquema corporal. A educação psicomotora 

deve ser considerada como educação base no ensino infantil. Ela condiciona todos os aprendizados levando a criança a 

tomar consciência do corpo,  da lateralidade, da forma de se situar no espaço, de construir elementos de tempo e 

também de adquirir habilmente a coordenação dos seus gestos e movimentos (LE BOUCH, 1996). 

O trabalho da educação psicomotora com as crianças deve prever a formação de base indispensável em seu 

desenvolvimento motor, afetivo e psicológico, dando oportunidade para que por meio de jogos, de atividades lúdicas, se 

conscientize sobre seu corpo. Através dessas atividades lúdicas a criança desenvolve suas aptidões perceptivas como 

meio de ajustamento do comportamento psicomotor (ROSSI, 2012). 

Seja qual for à experiência proposta e o método adotado, o educador deverá levar em consideração as funções 

psicomotoras (esquema corporal, lateralidade, equilíbrio, etc.) que pretende reforçar nas crianças com as quais está 

trabalhando. Mesmo levando em conta que, em qualquer exercício ou atividade proposta, uma função psicomotora 

sempre se encontra associada a outras, o professor deverá estar consciente do que exatamente está almejando e onde 

pretende chegar (NEGRINE, 1995). 

 Portanto, foi objetivo dessa revisão abordar a psicomotricidade no ensino infantil enfatizando as necessidades da 

criança em se desenvolver com harmonia, colocando ainda a forma de abordagem docente acerca da questão.   

  

  

DESENVOLVIMENTO  

 

Desenvolvimento psicomotor 

O desenvolvimento psicomotor evolui do geral para o específico. Ao decorrer do processo de aprendizagem, os 

elementos ou fatores básicos da psicomotricidade (tonicidade, equilíbrio, esquema corporal, estruturação espacial e 

orientação temporal, lateralidade, práxia grossa e práxia fina) são utilizados com frequência, sendo importantes para que 

a criança associe noções de tempo e espaço, conceitos, ideias, enfim adquira conhecimentos psicomotores (ROSSI, 

2012). Um problema em um destes elementos poderá prejudicar a aprendizagem segundo esse mesmo autor. 

Para Rossi (2012) a criança em que apresenta o desenvolvimento psicomotor mal constituído poderá apresentar 

problemas na escrita, na leitura, na direção gráfica, na distinção de letras, na ordenação de sílabas, no pensamento 

abstrato e lógico, na análise gramatical, entre outras. Compreendendo que a má formação psicomotora pode acarretar 

dificuldades na aprendizagem. 

A abordagem dos fatores psicomotores irá permitir a compreensão da forma como a criança toma consciência do seu 

corpo e das possibilidades de se expressar por meio dele, localizando-se no tempo e no espaço. O movimento humano é 

construído em função de um objetivo. A partir de uma intenção como expressividade íntima, o movimento transforma-



 

 

 

 

 

se em comportamento significante. É preciso que toda criança passe por todas as etapas em seu desenvolvimento  

(ROSSI, 2012). 

A criança evolui suas habilidades motoras, na sua troca com o meio, conquistando  aos poucos e ampliando sua 

capacidade de se adaptar, o espaço físico é importante  nesse processo, e diversidade de material, de jogos lúdicos. O 

exercício físico também é um fator importante nesse processo, auxiliando no desenvolvimento  mental, corporal e 

emocional, do ser humano e em especial da criança (FALADOR, 2010).  

     Percebe-se que o principal objetivo da educação psicomotora não se restringe ao conhecimento da criança sobre uma 

imagem do seu corpo, ou seja, ela não se prende apenas ao conteúdo, mas auxilia na descoberta estrutural da relação 

entre as partes e a totalidade do corpo, formando uma unidade organizada, instrumento da relação com a realidade. 

Assim, quando mais cedo abordado no ambiente escolar mais os alunos poderão conhecer-se melhor, desenvolvendo a 

maturidade, a consciência e a inteligência apropriada aos seres humanos. O objetivo central da educação psicomotora é 

contribuir para o desenvolvimento psicomotor da criança, da qual depende, ao mesmo tempo, a evolução de sua 

personalidade e o sucesso escolar (LE BOULCH, 1984). 

 

Ensino infantil e a Psicomotricidade 

 

A Educação Infantil, é a primeira etapa da Educação Básica, constituiu um campo  de ações políticas, práticas e de 

conhecimento em construção que se consolida no  bojo do processo de conquistas democráticas recentes da sociedade 

brasileira. Por  lei o sistema de ensino desde 1996 determina creches para crianças até 03 anos de  idade, e as pré-

escolas para crianças de 4 e 5 anos (BRASIL, 2012).  

Segundo as Leis de Diretrizes e Bases Curriculares, Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, e que 

esta tem por finalidade o desenvolvimento integral das crianças até 06 (seis) anos de idade, tanto nos aspectos físicos, 

psicológicos, intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996). 

Segundo os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) da Educação Infantil devem-se considerar as especificidades 

afetivas, emocionais, cognitivas das crianças de zero a seis anos, nas quais as qualidades de experiências oferecidas 

devem contribuir para o exercício da cidadania embasada em alguns princípios educativos tais como respeito a seus 

direitos e diferenças, direito a brincar, socialização e outros (BRASIL, 1998). 

  A educação psicomotora deve ser enfatizada e iniciada no ensino infantil. Ela condiciona todos os aprendizados pré-

escolares e escolares; leva a criança a tomar consciência de seu corpo, da lateralidade, a situar-se no espaço, a dominar 

o tempo, a adquirir habilmente a coordenação de seus gestos e movimentos, ao mesmo tempo em que desenvolve a 

inteligência. Deve ser praticada desde a mais tenra idade, conduzida com perseverança, permite prevenir inadaptações, 

difíceis de corrigir quando já estruturadas (LE BOULCH, 1984). 

 A educação psicomotora é uma técnica, que através de exercícios e jogos adequados a cada faixa etária leva a 

criança ao desenvolvimento global de ser. Devendo estimular, de tal forma, toda uma atitude relacionada ao corpo, 

respeitando as diferenças individuais (o ser é único, diferenciado e especial) e levando a autonomia do indivíduo como 

lugar de percepção, expressão e criação em todo seu potencial  (NEGRINE, 1995). 

Segundo Negrine (1995) um dos argumentos que justifica a educação psicomotora na educação básica durante a fase 

pré-escolar é a evidência sobre seu papel na prevenção das dificuldades de aprendizagem. Pois, é durante esse período 

que a personalidade de cada indivíduo vai sendo moldada. É o momento em que a criança constrói os principais 

instrumentos internos de que servirá primeiramente de maneira inconsciente e depois conscientemente para interagir-se 

com a sua realidade externa. Assim, através da interação com o meio, a criança descobre, inventa, resiste, pergunta, 

argumenta e socializa-se.  

Para Le Boulch (1984) a educação psicomotora é uma preparação para a vida das crianças. A educação psicomotora 

na idade escolar deve ser antes de tudo, uma experiência ativa de confrontação com o meio. Dessa maneira, esse ensino 

segue uma perspectiva de uma verdadeira preparação para a vida que se deve inscrever no papel de escola, e os métodos 

pedagógicos renovados devem, por conseguinte, tender a ajudar a criança a desenvolver-se da melhor maneira possível, 

a tirar o melhor partido de todos os seus recursos, preparando para a vida social (LE BOULCH, 1984). 

A educação psicomotora pode ser vista como preventiva, na medida em que dá condições à criança desenvolver 

melhor em seu ambiente. É vista também como reeducativa quando trata de indivíduos que apresentam desde o mais 

leve retardo motor até problemas mais sérios. É um meio de imprevisíveis recursos para combater a inadaptação escolar 

(FONSECA, 2004). 

  

Objetivos da Psicomotricidade na Educação Infantil 

  

     Oportunizar a criança tornar-se mais independente, segura e confiante através da educação;  



 

 

 

 

 

Descobrir e conhecer seu próprio corpo, valorizar seus hábitos e ter cuidado com a saúde e o bem estar;  

Desenvolver a capacidade de comunicação com adultos e outras crianças;  

Estabelecer relações sociais para que gradativamente possa articular seus interesses e pontos de vista;  

Explorar o ambiente de forma curiosa para que possa agir de maneira a contribuir em sua conservação;  

Brincar expressando emoções, seus desejos e necessidades;  

Utilizar as linguagens: corporal, musical, plástica, oral e escrita em diferentes situações de comunicação para expressar 

suas ideias e contribuir no processo de construção de significados (BRASIL,1998). 

  

  

 Considerações finais 

  

      A educação psicomotora, aplicada na Educação Infantil, é preponderante para o sucesso no sistema escolar. 

Entretanto, é fundamental que a participação do professor como pesquisador, principalmente nos assuntos relacionados 

sobre psicomotricidade. Dessa maneira, é interessante que o docente intere-se sobre a educação psicomotora, do que se 

trata essa prática pedagógica; conhecer sua estrutura, o desenvolvimento psicomotor, as implicações do sistema nervoso 

e a importância da maturação neurológica; compreender como ocorre o desenvolvimento infantil (etapas do 

desenvolvimento), as funções psicomotoras, as dificuldades de aprendizagem presentes no ambiente escolar, para a 

organização, planejamento e encaminhamentos acadêmicos. O educador precisa saber se sua proposta de trabalho está 

de acordo com as necessidades dos alunos, que caminho deve seguir e aonde pretende chegar.  
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