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A PSICOMOTRICIDADE COMO CONTRIBUIÇÃO NA 
APRENDIZAGEM INFANTIL 

Hedirly Elisiário de Oliveira1 

Raimunda Cid Timbó2 

RESUMO 

A psicomotricidade é a relação entre o pensamento e a ação e existe nos 
menores gestos. É brincando que a criança experimenta o seu mundo e 
aprende mais sobre ele. A educação psicomotora tem como objetivo “deixar” 
que a criança aprenda sozinha por meio de suas experiências de vida. O 
trabalho visa mostrar a importância do desenvolvimento psicomotor da criança 
em relação ao processo ensino-aprendizagem, apresentando as diferentes 
linguagens corporais e suas influências e contribuições para a formação do 
educando, a fim de tornar o ensino mais prazeroso e significativo. A presente 
revisão da literatura foi subdividida em três tópicos: História e Evolução da 
Psicomotricidade; Definição de Psicomotricidade; Importância da 
Psicomotricidade na Educação Infantil. Verificou-se que a psicomotricidade 
contribui de forma positiva na aprendizagem das crianças no período da 
educação infantil, pois através das atividades lúdicas e recreativas, elas 
expressam seus sentimentos, formulam hipóteses para soluções de desafios, 
desenvolvem o domínio do corpo e vivenciam novas experiências se 
relacionando com o outro. 

Palavras-chave: Psicomotricidade. Aprendizagem. Educação Infantil. 

 

ABSTRACT - 
 

The psychomotor is the relationship between thought and action and there is 
the smallest gestures. Joking that the child experiences his world and learn 
more about it. Psychomotor education aims to "leave" the child to learn through 
their own life experiences. This paper shows the importance of psychomotor 
development of children in relation to the teaching-learning process, presenting 
the different body languages and their influences and contributions to the 
formation of the student in order to make it more enjoyable and meaningful 
education. This literature review was divided into three topics: History and 
Evolution of psychomotor; Definition of Psychomotor; Psychomotor the 
importance in kindergarten. It was found that the psychomotor contributes 
positively in the learning of children in the period of early childhood education, 
because through play and recreational activities, they express their feelings, 
form hypotheses to challenges solutions, develop mastery of the body and 
experience new experiences if correlating with each other. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A psicomotricidade existe nos menores gestos e em todas as 

atividades que desenvolvem a motricidade da criança; é a relação entre o 

pensamento e a ação. É brincando que a criança experimenta o seu mundo e 

aprende mais sobre ele. É com o corpo que a criança elabora todas as suas 

experiências vitais e organiza sua personalidade, através da psicomotricidade 

ela faz da transmissão de conhecimento um leque de descobertas. 

A educação psicomotora tem como objetivo “deixar” que a criança 

aprenda sozinha por meio de suas experiências de vida. Ela deve cair, se sujar, 

machucar-se quando necessário, dentre outras coisas. Após o erro vem o 

acerto, então ela pode agir e aprender. 

Para Sousa (1999 apud Sousa, 2007), 

A Psicomotricidade, quando está bem elaborada e estruturada, 
pode constituir um meio privilegiado de prevenção e 
intervenção para o desenvolvimento da infância e pode ser um 
meio adequado para otimizar seus potenciais de 
aprendizagem. (p. 96). 

Le Boulch (1985, p. 221), observa que “75% do desenvolvimento 

psicomotor ocorre na fase pré-escolar, e o bom funcionamento dessa área 

facilitará o processo de aprendizagem futura”. Nesse sentido, é muito 

importante que o professor da educação infantil tenha conhecimento de que a 

criança atua no mundo por meio de seus movimentos. 

Diante das diversas dificuldades com que nos deparamos na sala de 

aula na condição de educador, por vezes acabamos não entendendo nossos 

alunos, o que nos leva aos seguintes questionamentos: Por que os alunos 

estão desatentos e indisciplinados?  O que podemos fazer para melhorar a 

aprendizagem dos alunos? 

A partir desses questionamentos, a psicomotricidade será utilizada 

como instrumento que objetiva principalmente oferecer ao professor ajuda para 

estimular seus alunos a superar e minimizar suas dificuldades de 

aprendizagem e de socialização.  

“A psicomotricidade enquanto conhecimento na formação dos 

professores e consequentemente como prática pedagógica, facilita o 
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desenvolvimento da criança e proporciona a aquisição de habilidades que 

facilitarão as aprendizagens escolares”. (OLIVEIRA, 2000, p.87)   

A atividade motora quando integrada à realidade escolar, auxilia na 

aprendizagem, beneficia a criança no controle de sua motricidade, constitui 

ajuda a uma criança incapaz de controlar-se, ajuda a criança no seu 

autoconhecimento, oferece oportunidade de desenvolver o ensino e a 

aprendizagem. 

Assim, devemos trabalhar no âmbito lúdico, já que o brincar da criança 

pode ajudá-la a construir uma base sólida que certamente servirá de 

sustentáculo aos processos de desenvolvimento e de aprendizagem. 

Este trabalho visa mostrar a importância do desenvolvimento 

psicomotor da criança em relação ao processo ensino-aprendizagem, 

apresentando as diferentes linguagens corporais e suas influências e 

contribuições para a formação do educando, a fim de tornar o ensino mais 

prazeroso e significativo.  

Através da pesquisa bibliográfica, verifica a contribuição da 

psicomotricidade no processo da aprendizagem das crianças na educação 

infantil.      

2. REVISÃO DE LITERATURA 

A presente revisão da literatura foi subdividida em tópicos para uma 

melhor apresentação ao leitor. 

2.1. História e Evolução da Psicomotricidade 

O estudo da psicomotricidade é recente, mas pouco a pouco tem vindo a 

evoluir gradualmente (DE MEUR & STAES, 1984). 

Para Fonseca (2007) abordar a revisão da história da origem e evolução 

do conceito de Psicomotricidade é “estudar a significação do corpo ao longo da 

civilização humana”: desde a civilização Ocidental, Grega e Idade Média até 

aos dias de hoje. 

As primeiras pesquisas acerca da psicomotricidade fixaram-se, 

sobretudo no desenvolvimento motor da criança e posteriormente o interesse 

centrou-se na relação entre o atraso no desenvolvimento motor e o atraso 
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intelectual da criança. Em seguida, foram realizadas abordagens relativas às 

habilidades e aptidões motoras em função da idade (DE MEUR & STAES, 

1984). 

O termo “psicomotor” surgiu pela primeira vez em 1870, no decorrer de 

uma investigação de Fritsh e Hitzig que necessitaram de denominar uma região 

do córtex cerebral que ainda estava pouco esclarecida, mas que se suspeitava 

que fosse responsável pela imagem mental e movimento (COSTA, 2008). 

O mesmo autor esclarece que em 1901, Philippe Tissié defendia que a 

Educação Física não deveria ser interpretada como simples exercícios 

musculares do corpo, mas também como um processo psicomotor, que se 

traduz pela constante relação entre o movimento e o pensamento.7 

Em 1907, Edouard Dupré estabeleceu a noção de Reeducação 

Psicomotora, associada à Debilidade Mental. Ainda no século XX, vários 

autores como Wallon, Piaget, Ajuriaguerra, entre outros, contribuíram para o 

desenvolvimento da psicomotricidade com investigações, estudos e trabalhos 

acerca do desenvolvimento psicomotor humano (FONSECA, 2007; COSTA, 

2008). 

Também na última metade do século XX, Pedro Soares Onofre foi um 

dos principais intervenientes na divulgação da Psicomotricidade por todo o País 

(COSTA, 2008). 

Atualmente a Psicomotricidade não só engloba problemas motores como 

também as áreas da lateralidade, da estruturação espacial, da orientação 

temporal, das dificuldades de aprendizagem, da afetividade e da interação 

social (DE MEUR & STAES, 1984). 

 

2.2 Definição de Psicomotricidade 

 

A Psicomotricidade é uma prática pedagógica que visa contribuir para o 

desenvolvimento integral da criança no processo de ensino-aprendizagem, 

favorecendo os aspectos físicos, mental, afetivo-emocional e sociocultural, 

buscando estar sempre condizente com a realidade dos educandos. 

 

Se muitos distúrbios psicomotores implicam no desenvolvimento da 
leitura e da escrita, a maioria são provocados pelas condições sócio-
afetivas do meio em que a criança se desenvolve. O papel da família 
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e da escola é muito importante. A primeira como geradora 
eventualmente desses distúrbios e a segunda como reforçadora pela 
possível incapacidade em ajudar às crianças portadoras desses 
distúrbios. (FINI, apud Sisto 1999, p.143) 

 

 Vários estudiosos contribuíram para a visão atual da psicomotricidade. 

Sua importância na construção histórica dos conceitos de psicomotricidade é 

indiscutível. Os trabalhos de Wallon, Gesell, Piaget e Ajuriaguerra são 

utilizados com bastante frequência por pessoas que se interessam ou 

trabalham com educação psicomotora.  

A psicomotricidade é definida pela Sociedade Brasileira de 

Psicomotricidade como ciência que tem como objeto de estudo o homem 

através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e 

externo, bem como suas possibilidades de perceber, atuar, agir com o outro, 

com os objetos e consigo mesmo. Está relacionada ao processo de maturação, 

onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas.  

De acordo com Assunção & Coelho (1997, p.108), 

 

A psicomotricidade integra várias técnicas com as quais se pode 
trabalhar com o corpo, relacionando-o com a afetividade, o 
pensamento e o nível da inteligência. Ela enfoca a unidade de 
educação dos movimentos, ao mesmo tempo em que colocam em 
jogo as funções intelectuais. As primeiras evidências de um 
desenvolvimento mental normal de um indivíduo são 
eminentemente manifestações de caráter motor 
 

 
Com base nesse contexto, percebemos a importância das atividades 

motoras na educação infantil, pois elas contribuem significativamente no 

desenvolvimento global das crianças, possibilitando uma educação de 

qualidade, onde a criança se relaciona de forma significativa com o meio, e 

desta forma, se desenvolve e avança no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento escolar. 

 

2.3.  A origem da Educação Infantil 

Antigamente, a educação era para poucos, pois só quem podia ter 

acesso a ela eram os cidadãos da alta sociedade, já que não havia instituições 

de ensino. Portanto, os professores eram contratados para alfabetizarem em 

domicílio. Com o passar dos anos, devido à revolução feminista, as mulheres 
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passaram a trabalhar fora de suas casas e por não haver com quem as 

crianças ficarem, foi criado o primeiro protótipo de creche.  

As crianças passavam o dia neste ambiente, mas não havia nenhuma 

orientação ou direcionamento pedagógico. Só em meados de 1840, com os 

estudos de Friedrich Froebel foi que se mudou o pensamento em relação a 

esses depósitos de crianças.  

Froebel chamou-os de “viveiros infantis”, pois considerava as crianças 

plantinhas, terras que deveriam ser zeladas com carinho. Nesses jardins de 

infância, as crianças eram consideradas como pequenas sementes (que 

adubadas e expostas a condições favoráveis em seu meio ambiente 

desabrochavam em um clima de amor, simpatia e encorajamento), que 

estariam livres para aprender sobre si mesmos e sobre o mundo. 

 

Os estudos que atribuem aos Jardins de Infância uma 
dimensão educacional e não assistencial, como outras 
instituições de educação infantil, deixam de levar em conta as 
evidências históricas que mostram uma estreita relação entre 
ambos os aspectos: a que a assistência é que passou, no final 
do século XIX, a privilegiar políticas de atendimento à infância 
em instituições educacionais e o Jardim de Infância foi uma 
delas, assim como as creches e escolas maternais. 
(KUHLMANN, 2001, p. 26). 
 
 

No Brasil, a creche foi criada exclusivamente com caráter 
assistencialista, diferenciando essa instituição daquelas criadas em países 
europeus e norte-americanos, onde o caráter era pedagógico. Essas diferenças 
exigem que seja analisada na sua especificidade, para que se possa 
compreender a trajetória desse nível de ensino no caso brasileiro e na relação 
que estabelece com o contexto universal. 

 
 
 
 

2.4 A importância da Psicomotricidade na Educação Infantil 

 

 

 De acordo com Sousa (2007, p.104): 

 

A educação infantil tem um papel fundamental na vida das 
crianças, porque situada no momento importante de sua 
evolução, de particular fragilidade e de prevenção aos 
“fracassos” que poderão advir na primeira infância, e 
dificilmente serão eliminados ao longo de sua existência. 
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Na educação infantil, a criança busca experiências lúdicas através do 

seu corpo organizando conceitos e adquirindo o esquema corporal. É 

necessário que toda criança passe por todas as etapas no seu 

desenvolvimento. Para que isso possa acontecer, é de extrema importância à 

abordagem da psicomotricidade, possibilitando que a criança compreenda o 

seu corpo e as maneiras de se expressar por meio dele, se localizando no 

tempo e no espaço. 

 No desenvolvimento infantil, segundo o Referencial Curricular Nacional 

(1998) a criança precisa brincar, ter prazer e alegria para crescer, precisa do 

jogo como forma de equilíbrio entre ela e o mundo é, através do lúdico, a 

criança se desenvolve. 

Ajuriaguerra, (1972) descreveu que a evolução da criança é sinônimo de 

conscientização e conhecimento cada vez mais profundo de seu corpo, a 

criança é o seu corpo, pois é através dele que a criança elabora todas as suas 

experiências vitais e organiza toda a sua personalidade, integra e retêm a 

síntese das atitudes afetivas vividas e experimentadas significativamente. 

 A psicomotricidade existe nos menores gestos e em todas as atividades 

que desenvolvem a motricidade da criança; é a relação entre o pensamento e a 

ação. A imagem de si é a imagem que a criança constrói a partir do vínculo 

com o outro. A criança fixa o olhar sobre a sua própria ação e sobre o mundo, 

começa a tomar consciência do seu corpo e a seguir diferentes ritmos. 

 É brincando que a criança experimenta o seu mundo e aprende mais 

sobre ele. Os brinquedos são peças importantíssimas na conquista de 

habilidades motoras.  

 Para Piaget (1976), a atividade lúdica é o berço das atividades 

intelectuais de uma criança. Estas, além de serem formas de desafogo ou 

entretenimento para gastar a energia da criança, também são meios que 

contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual. 

 

Os métodos ativos de educação das crianças exigem todos 
que se forneça às crianças um material conveniente, a fim de 
que, brincando, elas cheguem a assimilar as realidades 
intelectuais, que, sem isso, permanecem exteriores à 
inteligência infantil. (PIAGET, 1976, p. 160) 

 



8 
 

 

3. CONCLUSÃO 

 Ao abordar esse tema, verificou-se que a psicomotricidade contribui de 

forma positiva na aprendizagem das crianças no período da educação infantil, 

pois através das atividades lúdicas e recreativas, elas expressam seus 

sentimentos, formulam hipóteses para soluções de desafios, desenvolvem o 

domínio do corpo e vivenciam novas experiências se relacionando com o 

outro. 

 Portanto, o professor da Educação Infantil deve proporcionar aos seus 

alunos, atividades fundamentadas nos conceitos da psicomotricidade, fazendo 

com que estes criem, explorem, brinquem, imaginem, descubram e aprendam. 

 Verificou-se que antigamente, as pessoas não davam importância para 

a fase da educação infantil. A criança era vista como um “adulto em miniatura” 

e muitas delas achavam que era perca de tempo ir para a escola para 

“brincar”. Durante muito tempo o papel das escolas era de caráter apenas 

assistencialista, hoje esses paradigmas foram quebrados e entendemos que o 

brincar também é um processo educativo para novas descobertas cognitivas. 

 Evidenciou-se que trabalhar com crianças na fase da educação infantil 

não é tarefa fácil. Requer sensibilidade, planejamento e atenção de todas as 

pessoas que acompanham e dão assistências a essas crianças. 

 Acredita-se que o desafio maior é estimular as crianças desde bem 

pequenas, proporcionando atividades prazerosas, respeitando sempre as 

características individuais. Por isso, é bastante importante o papel da 

psicomotricidade no desenvolvimento infantil, possibilitando à criança a 

compreensão do seu corpo, expressando-se através dele e localizando-se no 

tempo e no espaço. 
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