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RESUMO 

O referido artigo com o título: “A contribuição da psicomotricidade no 
desenvolvimento da criança.” Esse tem como objetivos, compreender a necessidade 
da psicomotricidade para a evolução e aprendizagem na educação, tendo como 
referência as brincadeiras desenvolvidas em contexto escolar, séries iniciais do 
ensino fundamental, bem como compreender o dever do profissional de Educação 
Física no enriquecimento psicomotor de crianças nas séries iniciais do ensino 
fundamental. Para desenvolver a pesquisa utilizou-se da pesquisa bibliográfica por 
meio de leituras de livros e artigos científicos. Os principais teóricos que embasaram 
o estudo foram: Fonseca (2007), Levin (2001), Wallon (1995), Ames (2010), Cabral 
(2001).Diante das leituras constatou-se que se deve respeitar e explorar as fases e 
estágios cronológicos das crianças, para desenvolver o cognitivo, afetivo, motor e 
psicomotor.  

Palavras-Chave: Psicomotricidade, Desenvolvimento Motor, Educação Infantil. 

 

ABSTRACT  

The articleentitled “The ContributionofPsychomotricity in ChildDevelopment,” 
aimstounderstandtheneed for psychomotricity for evolutionandlearning in education, 
withreferencetothe games developed in schoolcontext, early grades 
ofelementaryschool, as well as understandingthedutyofthePhysicalEducation 
professional in thepsychomotorenrichmentofchildren in theinitial grades 
ofelementaryschool. 
Todeveloptheresearchweusedbibliographicresearchthroughreadingsof books 
andscientificarticles. The maintheoristsbehindthestudywere: Fonseca (2007), Levin 
(2001), Wallon (1995), Ames (2010), Cabral (2001). Fromthereadings it 
wasfoundthatthephasesandchronologicalstagesofchildren, todevelopcognitive, 
affective, motor andpsychomotor. 

Keywords:Psychomotricity, Motor Development, EarlyChildhoodEducation. 
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INTRODUÇÃO  

A referida a pesquisa está voltada para a psicomotricidade de criança que 
ingressa na educação com pouca idade, o mesmo foi baseado em vivencias e 
estudos diariamente. O estudo sobre a psicomotricidade na educação da primeira 
infância é importante porque oferece pistas para a busca de melhores resultados no 
aspecto do desenvolvimento lógico, conceitual e psicomotor do aluno.  

A educação psicomotora está ligada ao aprendizado escolar, considerando a 
prioridade do indivíduo tomar consciência do seu corpo, aprenda a dominar seu 
período e adquira habilmente a coordenação de seus gestos e movimentos. A 
psicomotricidade deve proporcionar ao aluno algumas situações para um bom 
desempenho escolar. 

É preciso verificar se a noção do corpo, pela criança, facilitará sua 
aprendizagem da leitura e da escrita. Há alunos que correm, brincam e que 
participam de tudo, nas salas de aula não apresentam qualquer problema de 
postura, de atenção, leem e escrevem sem dificuldades, conhecem a percepção do 
tempo e do espaço. 

Existem também alguns alunos que são diferentes, embora tenham uma 
inteligência normal. São desastrados, isto é, derrubam coisas quando passam, 
possuem movimentos muito lentos e pesados e tem dificuldades em participar dos 
jogos com outros indivíduos. Nas salas de aula não conseguem pegar corretamente 
o lápis, apresentando uma letra ilegível. 

Quando as crianças não conseguem pegar no lápis corretamente e as 
mesmas se sentem excluída por ter uma letra irreconhecível, embora tivesse o 
domínio das matérias. Por ter vivenciado essas dificuldades na escola, tivermos o 
interesse de tal pesquisa sobre o tema na área de psicomotricidade. 

Considerando-se que há ainda muito que pesquisar e conhecer em relação à 
psicomotricidade, este trabalho pretende mostrar qual a seriedade da 
psicomotricidade na Educação Infantil. 

O objetivo geral desse estudo é verificar em que medida a psicomotricidade 
é fundamental para o rendimento do aluno, se pode auxiliar no desempenho escolar 
e como ela poderá ser estimulada. E como objetivos específicos foram traçados: 
verificar se, em geral, os professores de Educação infantil têm formação para 
desenvolver habilidades psicomotoras em seus alunos; apontar quais seriam as 
principais dificuldades dos professores ao abordar essas questões. Identificar a 
relação do professor com a psicomotricidade. O método utilizado foi o da pesquisa 
bibliográfica, a partir de autores como, Souza (2013), Carvalho (2015), Gonçalves 
(2012), Vygotsky (1995), Bahktin (1992), Mello (1987) entre outros.  

Diante da pesquisa constatamos que a criança quando não é trabalhada, 
possivelmente não terá uma boa coordenação motora no seu desenvolvimento do 
corpo e da inteligência. Como mostra os autores no decorre do trabalho que 
qualquer movimento apurado, mais simples que seja é importância para o equilíbrio 
do corpo no seu desdobramento na educação. 
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A PSICOMOTRICIDADE NO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA 

A resolução número 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes 
Curriculares para a Educação Infantil, esta deve ser oferecida em creches e pré - 
escolas, públicas ou privadas, caracterizadas como espaços institucionais não 
domésticos, que educam e cuidam de crianças de zero a cinco anos de idade, no 
período diurno, integral ou parcial, sendo dever do Estado garantir a oferta de 
Educação Infantil pública, gratuita, sem requisitos de seleção. Na Educação Infantil, 
é obrigatória a matrícula de crianças que completam quatro ou cinco anos até o dia 
31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, devendo as vagas nas creches e 
pré-escolas ser oferecidas próximas às residências das crianças (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, 2010). 

Sistematização motora fina e óculo-manual: diz obediência à habilidade e o 
exercício manual e institui uma aparência particular da ordenação global. É 
necessário ter condições de desenvolver formas diversas de pegar os diferentes 
objetos. Não é suficiente possuir somente a coordenação fina, é imprescindível que 
haja também controle ocular, isto é, a visão acompanhando os gestos da mão. 
Chama-se a isto de coordenação óculo-manual. 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação inicial, 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) 

Ocorreram duas mudanças na Educação Infantil: em 2006 alteraram a idade 
para conclusão da pré - escola, passou de 6 para 5 anos, assim adiantando a 
entrada da criança no Ensino Fundamental, a segunda mudança por meio da 
Emenda Constitucional de nº 59, de 2009, determinou a obrigatoriedade de 
matricula, frequência na pré-escola para crianças de 4 e 5 anos.  

A Constituição Federal de 1988 acarretou ao Estado o dever em relação à 
educação formal de crianças de 0 a 6 anos de idade, implicando nos direitos das 
crianças (artigo 2008) e dos pais e mães as creches e as pré-escolas. Com a 
psicomotricidade se consegue reconhece-la como uma habilidade de 
desenvolvimento entre o mundo real e o conhecimento de um corpo em construção 
pelo um meio vivido na atualidade. As relações e as influências mútuas e metodizas 
entre a memória e a prática física do discente. 

A psicomotricidade estabelece uma melhor compreensão, social entre os 
colegas de sala ou até mesmo aluno família, na linguagem e adquirem as linhas de 
desempenho educacional, reeducativa, terapêutica, relacional. Portanto, pode-se 
obter vários resultados positivo, não somente dentro da escola, mas em qualquer 
ambiente onde o discente se encontra diariamente.  

Dentre as principais causas de atraso motor encontra-se: baixo peso ao 
nascerem, distúrbios cardiovasculares, respiratórios, e neurológicos, infecções 
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neonatais, desnutrição, baixas condições sócias - econômico nível educacional 
precário dos pais e pré - maturidade. (WILLRICH 2008). 

Pode parecer uma atividade relevante para os leigos do assunto, mas para 
quem está dentro da educação deve deter um conhecimento prévio deste conteúdo 
com o intuito de atinge uma sociedade sedentária no momento atual. 

Arrisca-se utiliza músicas com forme à idade para uma aula criativa e bem 
produtiva, pois se não tiver algo de novo para levanta a autoestima individual, logo 
não terás os resultados adequado para aquele dia, no entanto os movimentos 
readaptados ou modificados darão um interesse maior em cada finalidade alegada 
pelos os docentes. 

Lima (1992, p.19) aponta:  

A criança brinca para conhecer-se a si própria e aos outros em suas 
relações recíprocas, para aprender as normas sociais de comportamento, 
os hábitos determinados pela cultura; para conhecer os objetos em seu 
contexto, ou seja, o uso cultural dos objetos; para desenvolver a linguagem 
e a narrativa; para trabalhar com o imaginário; para conhecer os eventos e 
fenômenos; que ocorrem a sua volta.  

É de extremo interesse que os educadores se atentem aos materiais 
pedagógicos utilizados em cada faixa etária, e a que fim se propõe, podendo assim 
provocar reações adversas às esperadas, tanto a quem observa quanto quem as 
pratica. 

O movimento é a primeira manifestação na vida do ser humano, pois desde 
a vida intrauterina realizam-se movimentos com o corpo, no qual vão se 
estruturando e exercendo enormes influências no comportamento.  

Sendo assim, considera-se que a psicomotricidade é um instrumento 
riquíssimo que auxilia a promover preventivos de intervenção, proporcionando 
resultados satisfatórios em situações de dificuldades no processo de ensino 
aprendizagem.  

É pela psicomotricidade e pela visão que a criança descobre o mundo dos 
objetos, e é manipulando-os que ela redescobre o mundo: porém esta 
descoberta a partir dos objetos só será verdadeiramente frutífera quando a 
criança for capaz de segurar e de largar, quando ela tiver adquirido a noção 
de distância entre ela e o objeto que ela manipula, quando o objeto não fizer 
mais parte de sua simples atividade corporal indiferenciada (OLIVEIRA, 
2000, p.34).  

Psicomotricidade é, portanto, a relação entre pensamento e a ação, e 
envolve, também, as emoções. 

Para Galvão a psicomotricidade pode ser vista como a ciência que 
estabelece a relação do homem com o interno e externo:  

Psicomotricidade é a ciência que tem como objeto de estudo o homem 
através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e 
externo. Está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a 
origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. È sustentada por 
três conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o cognitivo. 
(GALVÂO, 1995, p. 10). 
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A psicomotricidade é um termo empregado para uma concepção de 

movimento organizado e integrado, em função das práticas vividas pelo sujeito cuja 
ação é resultante de sua individualidade, sua linguagem e sua socialização. 

CONTRIBUIÇÃO DA PSICOMOTRICIDADE NA PRÁTICA EDUCATIVA 

Sem dúvida, a Psicomotricidade traz contribuições importantíssimas para o 
desenvolvimento constituinte da criança. Ela vem enriquecer e ampliar as 
possibilidades expressivas, afetivas e cognitivas na formação do ser humano. Desse 
modo, acreditamos que a Educação Infantil se torna um espaço privilegiado que 
contribuirá favoravelmente na formação do bambino. 

Com esta deve-se trabalhar de maneira interligada funções motoras, 
cognitivas, perceptivas, afetivas e socio motoras, ou seja, é realizado um trabalho 
que envolve a totalidade do sujeito, no qual movimento e afeto, não se encontram 
separados.  

Mas, para isso é necessário que o educador tenha um conhecimento 
científico do desenvolvimento infantil global além do desenvolvimento 
psicomotor, pois, as práticas desenvolvidas por este terão melhores 
resultados a partir do momento que sejam efetuadas de maneira 
consciente e respaldadas em um arcabouço teórico (BARRETO, 
2000; LAPIERRE, 1986, p.33).  

Portanto, o trabalho de educação psicomotora pode ser realizado nas 
escolas, sendo “exercido” não apenas nos momentos de lazer, ou durante a 
educação física, ocorrendo de maneira planejada e consciente. 

Para Gonçalves (1983), a Psicomotricidade constitui-se num meio auxiliar na 
estruturação do desenvolvimento das crianças, ligando as experiências motoras, 
cognitivo e sócio - afetivas indispensáveis na sua formação. A prática dessa ciência 
pode também favorecer na prevenção de possíveis lacunas ocorridas durante o 
processo de maturação da criança. Esse desenvolvimento ocorre dentro de um 
grupo social a partir de sua interação.  

É nesse movimento que o indivíduo experimenta seu meio e organiza-se 
consigo mesmo, em seu desenvolvimento cognitivo, motor e emocional. 

À medida que a criança experimenta várias situações que proporcionam o 
conhecimento total de seu corpo e de suas partes, permite uma 
comunicação com o meio, favorece a diferenciação das partes do corpo em 
relação, umas às outras, o domínio de seu corpo sua percepção motora, 
sua imagem corporal, [...] (ALVES, 2008, p.44). 

A estimulação psicomotora na didática Infantil ajudará e ou motivará, a 
criança a experimentar e perceber seu meio. É nesse ambiente diversificado que ela 
vai adquirindo novas experiências que a levarão a diferentes aprendizagens. 

O objetivo da estimulação psicomotora é “[...] a utilização do corpo como via 
de comunicação com o mundo, para colocar a bambino em situações variadas de 
exploração concretas, apropriando-se e resgatando sua memória motora, 
cognitivaemocional e social” (GONÇALVES, 1983, p. 25). 

Adotando essa prática, o discente vai tomando consciência de suas próprias 
potencialidades motoras, cognitivas e afetivas. Dentro dessa perspectiva a 
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instituição de Educação Infantil deve valorizar o corpo como principal ferramenta, 
pois é através de dele que o bambino explora, percebe, cria, brinca, imagina, sente 
planeja e é a partir deste movimento que a criança se contextualiza, pois. 

O movimento, na sua ação, manifesta a sua exteriorização significativa dos 
desejos e das aquisições do indivíduo, pois traduz o corpo vivido, o 
conhecimento concreto experimentado pelo sujeito. A originalidade peculiar 
do movimento não o caracteriza como mecanismo psíquico ou filosófico, 
como consciente ou inconsciente; ele traduz e projeta no mundo a ação 
relativa a um sujeito (FONSECA 2008, apud. GONÇALVES, 1983, p.27) 

Segundo Gonçalves (1983), a aplicação da estimulação psicomotora bem 
direcionada, tenda tendo um objetivo claro contribuirá com a elaboração da criança 
trazendo à tona sua personalidade. Deste modo, a interação da criança com o 
universo dos objetos e os indivíduos de seu grupo social, com a orientação da 
motricidade, desenvolverá as capacidades psicológicas de seu desenvolvimento. 

Através de algumas atividades psicomotoras desenvolvidas dentro de sala 
de aula, edifica o estudo feito com direcionamento, assim teremos o recorte com 
tesoura para forma outras figuras, o recorte através de dobraduras na utilização 
somente das mãos sem a tesoura, bordado, colorido com lápis e pincel, desenho, 
contorno calcado e modelagem.  

Estes movimentos realizados terá um acréscimo na escrita, no simples ato 
de pular, ir de um lado para outro com obstáculo, dá uma meia volta no mesmo lugar 
sem cai, entre outros exercícios vivenciados pelos os discentes. Com a 
psicomotricidade os docentes obtêm resultados positivos no cotidiano de acordo 
com cada tempo de aprendizado do indivíduo. Pois os educadores têm o dever de 
respeitar um momento de seus alunos. 

Lordani (2013, p. 03, apud. Alves, 2007) afirma: 

[...] o termo psicomotricidade se relaciona a uma concepção de movimento 
organizado e integrado, cuja ação é o resultado de experiências vividas pelo 
sujeito, resultante de sua socialização. Assim, o aluno precisa ser 
estimulado a realizar os movimentos, sendo o mesmo planejado e orientado 
pelo docente. Estudos apontam que a educação psicomotora surgiu com o 
objetivo de atingir os espaços educativos com grupos de crianças, com a 
finalidade de contribuir no processo de aprendizagem dos alunos. 

Contudo, observa-se a necessidade da psicomotricidade nas escolas pelo o 
fato de que as crianças não podem pular ou queimar etapas de sua vida, a mesma 
estando ou não dentro da escola, ou seja, a criança ainda está dentro da barriga da 
mãe já existe uma etapa a ser cumprida antes dos noves meses, quando nasce à 
mesma começa outra etapa de vida, por tanto, as etapas de psicomotricidade 
deverão ser feita dez o nascimento até morre.  

Quando a família não se interessa na vida escolar do aluno, com o passar 
do tempo também não verás as diferenças apresentada pelo o indivíduo por falta de 
comunicação entre família/escola, gerando também a falta de compreensão de todo 
um procedimento do desempenho escolar, social, cognitivo dos alunos com todos 
estes fatos começa a pesar somente para a instituição de estudo, por ter o rótulo de 
que a “educação” tem obrigação do repasse do que é certo ou errado aos discentes. 
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Temos também os jogos e brincadeiras direcionadas para a evolução dos 

alunos no procedimento escolar, com estas práticas os discentes tem um prazer 
maior para participar dos movimentos sugeridos pelo educador. Com os estudos 
realizados percebemos que a prática da psicomotricidade estabelece um amplo 
aproveitamento no decorre da primeira infância dos alunos, deste modo em todo o 
decurso da escolaridade os discentes conseguir ter evoluções favoráveis para a 
aprendizagem. 

Devido a este contexto implica a necessidade extrema da psicomotricidade 
em sala de aula como uma disciplina adequada e útil na vida, pois com a falta da 
mesma a criança terá dificuldade na escrita tanto a bastão como na cursiva, terá 
também o equilíbrio desfavorável de algumas atividades realizadas, entre outras 
consequências ao logo da vida escolar, profissional e pessoal. Como afirmação 
desta, ALVES (2007 p. 04) mostra: 

... A escola é um excelente espaço para serem desenvolvidos os aspectos 
relacionais da psicomotricidade como: agressividade, corporeidade, 
expressão, afetividade, limites e comunicação, dentre os aspectos ainda 
destacamos os funcionais como: a coordenação motora global e específica, 
lateralidade, esquema corporal, equilíbrio, orientação espacial e temporal e 
ritmo. 

A psicomotricidade busca através do lúdico proporciona o melhor do aluno, 
ou seja, ela modificar e autenticam as estratégias usadas com a criança, assim a 
criança participa sem muitos problemas. Quando isso acontece no inicia da 
educação infantil, o cognitivo do discente tem a menor chance de pegar uma doença 
intelectual, pelo o simples fato de desviar um obstáculo, pular uma cadeira, fazer 
uma curva de rápida da esquerda para a direita. 

Com os movimentos diferenciados e com direcionamento para a educação 
as crianças reduzem agressividade existente em alguns momentos, pois tem casos 
de crianças baterem nos colegas por que presencia o ato dentro de casa, entre pais 
e/ou pais com filhos, então eles entendem de que se acontece em domicilio próprio 
pode também fazer com os demais ao seu redor. 

Como demostra Lordani (2013, p. 06), 

uma das expressões muito utilizadas na psicomotricidade é o diálogo tônico, 
ou seja, mesmo sem usar a expressão oral, as pessoas podem se 
comunicar através de posturas, fazendo com que o corpo diga o que sente, 
por meio das expressões tônicas.Existem diversas formas de comunicação 
além da linguagem, como por exemplo, a língua de sinais, utilizados pelo 
surdo e difundidos na sociedade atualmente. 

Contudo expor a visão corporal da criança por meio de músicas, danças 
nestes trabalhamos a bilateralidade, espaçamento, após destes métodos passamos 
para o papel com pinturas nele iremos mostra ao os alunos a maneira de pinta de 
uma forma que fique bonita, a de cobrir as linhas direcionadas estas são pontilho em 
diversos formatos para eles passarem o dedo com pinta ou um lápis de cor ou até 
mesmo o lápis de escrever, massinha de modelar as tais fará o procedimento de 
amassar, bater, formar esculturas entre outras atividades. 

Deste modo Almeida (2006) afirmar que trabalhar psicomotricidade na 
ambiência escolar não se precisa da existência de objetos salgados e nem 
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eletrônico, basta somente à escola ter uma união de elementos, estes são a 
concepção, comportamento, compromisso, materiais e espaços. 

 

EDUCAÇÃO PSICOMOTORA NA ESCOLA 

Com os exercícios/brincadeiras a criança terá oportunidade de vivenciar 
ações motoras de todos os níveis e estar incentivando sua psicomotricidade através 
do movimento do corporal.  

Segundo Negrine o ensino psicomotor pode ser compreendido como uma 
técnica:  

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, p. 15).  

No entanto, essa técnica não pretende realçar a automação, a eficácia, a 
destreza motora ou o rendimento motor. Pretende, na verdade, transformar o corpo 
em um instrumento de ação sobre o mundo, em que permitirá a interação com os 
demais ao seu redor. 

Le Boulch destaca a importância de a psicomotricidade ser trabalhada na 
escola nas séries iniciais:  

A educação psicomotora deve ser enfatizada e iniciada na escola primária. 
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, p. 24).  

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. 

 
O PAPEL DO DOCENTE E AS ETAPAS DA PSICOMOTRICIDADE 

Alguns professores conhecem as etapas do desenvolvimento psicomotor da 
criança, características das faixas etárias, necessidades e interesses, para melhor 
planejar a ação docente. Por tanto, é de extrema importância o professor 
desenvolver atividades sabendo a que servem, e não aleatoriamente, arrolando-as 
como necessárias ao domínio do esquema corporal, como se esta expressão 
significasse apenas uma coisa. 

O professor possui um papel importante, segundo Davis e Oliveira (1994, p. 
22) são fundamentais que o professor: “Procure estruturar condições para 
ocorrência de interações professor-aluno, objetivo de estudo, que levem à 
apropriação do conhecimento.”  
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Segundo o Ministério da Educação e Desporto (1998): Educar significa, 

portanto, propiciar situações de cuidados, Brincadeiras e aprendizagens, orientadas 
de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das 
capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros, numa 
atividade básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso pelas crianças, aos 
conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural.  

Neste processo, a educação poderá auxiliar o desenvolvimento das 
capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, 
afetivas, emocionais, estéticas, na perspectiva de contribuir para a formação 
de crianças felizes e saudáveis (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 
DESPORTO, 1988, p.121).  

A educação psicomotora na idade escolar deve ser antes de tudo uma 
experiência ativa de confrontação seu meio. A ajuda educativa proveniente dos pais 
e do meio escolar tem a finalidade não de ensinar os discentes comportamentos 
motores, mas sim de permitir-lhe exercer sua função de ajustamento, 
individualmente ou com outras crianças. 

A Psicomotricidade, como toda a ciência tem um objetivo de estudo próprio e 
assim retira sua unidade e especificação, isso quer dizer que o corpo e a sua 
expressão dinâmica são fundamentados, assim afirma Kyrillos e Sanches(2004, 
p.167) em três conhecimentos básicos:  

O movimento, que segundo os conhecimentos atuais ultrapassa o ato 
mecânico e o próprio indivíduo, sendo à base das posturas e 
posicionamentos diante da vida; o intelectivo, que encerra a gênese e todas 
as qualidades da inteligência do pensamento humano, seu desenvolvimento 
depende do movimento para estabelecer, desenvolver e operar; o afeto, que 
é a própria pulsão interna do indivíduo, que matiza a motivação e envolve 
todas as relações do sujeito com os outros, com o meio e consigo mesmo  

Sendo assim, a aprendizagem da criança está ligada diretamente ao 
desenvolvimento psicomotor. 

Na pré-escola o papel do educador não é alfabetizar, mas estimular funções 
psicomotoras necessárias ao aprendizado formal. Através do seu conhecimento e 
sensibilidade, ele pode dosar teoria e prática de maneira gradual, combinando os 
estímulos adequados para cada tipo de aluno. 

É importante ressaltar que na psicologia do desenvolvimento e da 
aprendizagem, toda obra de Henri Wallon e de Jean Piaget colocam em evidência o 
papel da atividade corporal no desenvolvimento de funções cognitivas. Wallon 
(1968) afirma que o pensamento nasce para retornar a ele. Piaget (1987, apud 
OLIVEIRA, 2000) diz que, mediante a atividade corporal a criança pensa, aprende, 
cria e enfrenta os problemas. 

 

CONCLUSÃO  

A pesquisa possibilitou perceber que através dos movimentos, contamos 
com várias ações e, contudo, atingiríamos uma variedade de situações no decorre 
de um processo de aprendizagem, tanto dentro da escola como fora dela na 
sociedade onde o indivíduo vive. Com tudo devemos ter uma atenção maior com as 
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crianças ao entrar na escola, pois quando estas começando a aprendizagem 
poderão desenvolver uma boa ou/e má aprendizagem. 

A importância da psicomotricidade na educação infantil tem seu foco no 
movimento, principalmente nas suas várias manifestações motoras, para que se 
possa ampliar o desenvolvimento dos aspectos próprios da motricidade das 
crianças.  

A escola deve garantir um apoio a “todas” as crianças sem nenhum um tipo 
de seleção, proporcionado a aprendizagem um caráter lúdico e emocional que será 
à base do sucesso de sua aprendizagem e todo seu conhecimento cultural. 
Compreende-se que as dificuldades de aprendizagens escolares estão na 
dificuldade da escola de alfabetizar todos os sujeitos, de respeitar a diversidade de 
saberes de cada indivíduo. 

A criança quando não faz uma boa educação infantil, possivelmente não terá 
uma boa coordenação motora no seu desenvolvimento do corpo e da inteligência. 
Como mostra os autores no decorre do trabalho que qualquer movimento apurado, 
mais simples que seja é importância para o equilíbrio do corpo no seu 
desdobramento na educação. 

Entretanto os psicólogos estudam métodos para um melhor desempenho 
dos discentes, assim facilitando os seus procedimentos ao longo da vida. Apesar 
disso, ainda existe um aumento de discentes precisando de um apoio médico 
juntamente com a família, por não aceitar a situação dos mesmos. 
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