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RESUMO 
 
 
 
 

Através deste estudo pretende-se ressaltar a importância do trabalho psicomotor na 
educação infantil. A psicomotricidade se faz presente em todas as etapas da vida, mas 
merece destaque na primeira infância, fase em que a criança está se descobrindo e 
descobrindo o mundo, quando começa a freqüentar a escola na educação infantil, onde 
deve ocorrer a educação psicomotora como forma de prevenir futuros problemas 
motores, sociais e/ou cognitivos. Para isso, as crianças da educação infantil 
necessitam de intervenções psicomotoras, onde, através de brincadeiras ou jogos,  vão 
revelando suas características, suas necessidades, seus medos que uma vez 
detectados, deverão ser trabalhados nas intervenções. Sendo assim, a intervenção 
deve ser muito bem planejada e avaliada para que nenhum dado passe despercebido. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
Através deste trabalho pretende-se ressaltar a importância do trabalho 

psicomotor realizado durante a educação infantil, ou seja, a educação psicomotora. Para 
isso precisa-se conhecer um pouco desta ciência chamada Psicomotricidade e saber da 
importância de cada fator psicomotor no desenvolvimento do indivíduo e como estimular o 
amadurecimento de cada um desses fatores de maneira apropriada. 

 
O objetivo da educação infantil que é propiciar o desenvolvimento integral da 

criança, ou seja, o desenvolvimento cognitivo, motor, social e afetivo é complementado 
com o principal objetivo da educação psicomotora que é prevenir possíveis problemas 
motores, sociais, cognitivos e afetivos que possam surgir no decorrer do desenvolvimento 
da criança. 

 
Para isso é necessário que a educação psicomotora aconteça na escola 

envolvendo funcionários, pais e crianças, para que os pais e funcionários tomem 
conhecimento do trabalho desenvolvido com as crianças. Já estas terão um espaço para 
descobrir suas habilidades, aprender a lidar com seus medos e superar suas dificuldades   

 
É importante que as intervenções psicomotoras sejam planejadas, orientadas e avaliadas 
pelo psicomotricista que deve ter o apoio dos outros profissionais da escola e da família 
das crianças. Por isso é necessário que todos estejam integrados no trabalho que será 
desenvolvido. 

 
Este trabalho traz também sugestões de atividades psicomotoras e modelos de 

avalição que podem ser usados durante as intervenções. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitulo I - O que é Psicomotricidade? 

 

 

 A Psicomotricidade  é uma ciência que estuda o ser humano na sua 

totalidade, ou seja,  as relações psíquicas e as relações motoras. Por isso ela engloba 

vários pontos de vista outras ciências, tais como: psicologia, biologia, sociologia e outras. 

 

 As relações corpo e mente, ação e pensamento são pontos fundamentais nos 

estudos psicomotores, pois não podemos dividir o homem em corpo e mente, uma vez que 

a ação e o pensamento estão entrelaçados através do movimento. 

 

 ...procuramos destacar que o fundamento da execução do gesto não 
é um conhecimento anatômico mecanicista, mas o sentido global do 
comportamento humano o torna inseparável do seu envolvimento geofísico e 
social. O estudo do movimento humano é um meio para conhecer o Homem 
na sua totalidade indivisível e não uma pura descrição física e muscular 
explicada por Atlas ou tratados de anatomia ou fisiologia analítica. O 
movimento é o meio pelo o qual o individuo comunica e transforma o mundo 
que o rodeia. (FONSECA, 1996, p.01)   

 

 

Através do movimento o homem expressa suas necessidades, suas angústias, 

seus pensamentos, consegue comunicar-se sem o uso da fala, o movimento 

expressa a vida existente dentro do indivíduo. Todo movimento tem um 

significado e os movimentos são representados pelo corpo, quanto mais 

trabalhado. Quanto mais conhecido for esse corpo, mais elaborados serão os 

movimentos. O indivíduo precisa conhecer muito bem o seu corpo, pois ele é o 

espelho da sua alma. 

 

 ... a psicomotricidade empenha-se em superar essa oposição: o 
homem é o seu corpo – mostra-nos ela – e não o homem e o seu corpo. O 
homem é, antes de tudo um ser falante e, ao denominar-se, ele fala de seu 
corpo: eis o que o caracteriza. Em contrapartida, corpo fala por ele, até 
mesmo à sua revelia, por vezes. (COSTE, 1989, p. 09)  

 

 



 O corpo não é só uma estrutura de carne e osso o qual o homem pode 

conhecer através de figuras, mas também é algo bem particular de cada individuo e a 

psicomotricidade vem para estreitar a relação do homem com seu corpo, possibilitando o 

conhecimento, a estruturação e vivência desse corpo. 

 

 Segundo Levin (1995), apesar da psicomotricidade se desenvolver como uma 

prática independente no século XX, seu nascimento ocorre no momento em que o corpo 

deixa de ser pura carne para transformar-se num corpo falado. 

 

 O homem é o único animal dotado de consciência, portanto é o único ser 

capaz de tomar consciência do seu próprio corpo, para que através do corpo ele possa 

conhecer e interferir no mundo que o cerca. 

 

 O objetivo principal da psicomotricidade visa, conseqüentemente a 
aprofundar a influência das interações recíprocas entre a motricidade e o 
psiquismo humanos, assumindo a unidade, a diversidade e a complexidade 
transcendente da condição humana como componemtes estruturantes do 
seu conhecimento. (SOUSA, 2004, p.11)  

 

   

 Através da Psicomotricidade a criança pode conhecer melhor suas 

habilidades e limitações o que não ficará somente no ato motor, como dito anteriormente, 

já que o homem é uma unidade mente e corpo e que cada descoberta influencia no seu 

processo de aprendizagem, assim também como seu desenvolvimento motor, intelectual, 

social e afetivo.  

 

 

 

1.1- Os Fatores Psicomotores 

 

 Os fatores psicomotores são estruturas formadas de movimentos específicos, 

que devido a sua estabilidade, configuração e qualidade, integram-se às sensações e as 

etapas de desenvolvimento. 



 

 O amadurecimento desses fatores segue a seguinte ordem: tonicidade, 

equilíbrio, noção corporal, lateralidade, estruturação espaciotemporal, praxia global e 

praxia fina. Cada uma tem a sua importância dentro do desenvolvimento da criança, 

quando algum desses fatores não está desenvolvido de maneira adequada, poderá 

ocasionar algum dano ao desenvolvimento global da criança. 

 

 

1.1.1- Tonicidade 

 

 Segundo Sousa (2004), a tonicidade é o alicerce fundamental na organização 

da Psicomotricidade, pois é o tônus que prepara e sustenta o movimento e determina as 

atividades posturais.  

 

 Todo movimento é permitido pelo tônus muscular, levando em consideração 

os estados físicos e emocionais, as atividades posturais, possibilitando o desenvolvimento 

do equilíbrio, manter-se imóvel, coordenação motora e outros. 

 

 O movimento humano, sob todas as suas formas, inclusive a de sua 
ausência (o relaxamento), elabora-se sobre um fundo tônico que é, 
simultaneamente, o seu substrato e a sua matéria. (COSTE, 1989, p.25) 

 

 

 São duas as perturbações do tônus: a Hipertonia, que consiste no aumento 

do tônus muscular que apresenta uma grande resistência, pois estão contraídos em 

excesso e a Hipotonia, que consiste na diminuição do tônus muscular como se fosse um 

falso relaxamento. 

 

 O tônus muscular depende muito da estimulação do meio. Ele está 
presente em todas as funções-motrizes do organismo, como o equilíbrio,  a 
coordenação, o movimento etc. Todo comportamento comunicativo está 
relacionado com o tônus. (SOUSA, 2004, p. 80)   

 

 



 

 

1.1.2- Equilibração 

 

 Durante o seu desenvolvimento a criança vai buscando, mesmo que 

inconscientemente, o equilíbrio e aos poucos ela vai fazendo algumas conquistas como 

sentar-se, engatinhar, ficar de pé, dar os primeiros passos com ajuda de algo ou de 

alguém, até que atinge o equilíbrio para andar sozinha. 

 

 A aquisição do equilíbrio gera na criança uma sensação de independência, 

de domínio do próprio corpo, de controle da gravidade. Ao equilibrar-se a criança começa 

a conseguir orientar seu corpo em relação à espaços externos. 

 

 O equilíbrio corporal da criança não é apenas um ato mecânico do 
corpo, mas todo um processo de reforço psíquico, no qual o individuo adota 
uma posição valorizante, pelas próprias forças, sintética, que não é apenas 
passiva, emocional e mecânica, e inclui também uma participação intelectual 
ativa. (SOUSA, 2004, p.81) 

 

 

 O equilíbrio corporal é a base de todas as atividades motoras, envolvendo 

movimento ou não, por isso está diretamente relacionado ao tônus. 

 

 ...De maneira geral, o individuo terá uma função de execução precisa 
e ajustadase efetivamente as estruturas de equilibração estiverem intactas. 
Qualquer tipo de aprendizagem motora, por exemplo, a realização de 
trabalhos manuais, de desenho, ou até mesmo da escrita, põe em conjunção 
aspectos de equilibração e de coordenação (construção). A coordenação de 
movimentos exige a presença de posturas suficientemente integradas e 
assumidas. (FONSECA,1996, p.251) 

 

 

 A equilibração é o alicerce dos processos de aprendizagem da criança é um 

passo necessário no desenvolvimento psiconeurológico é essencial para todas 

as ações coordenadas e intencionais, devendo ser estimuladas pois está 

relacionada com a estruturação da auto-imagem. 



 

 

 

1.1.3- Noção corporal 

 

 Adquirir a noção corporal é um fator essencial para o desenvolvimento 

cognitivo da criança, uma vez que conhecendo seu próprio corpo a criança passa a 

interagir mais ativamente com os objetos e pessoas de seu meio ajudando assim na 

aprendizagem que (nesta fase) se da através das experiências vividas. 

 

 Fonseca (1996) afirma que a elaboração  da noção do corpo estrutura-se nas 

suas linhas gerais ao longo da infância e projeta-se numa permanemte evolução dialética 

inacabada, durante toda a existência do individuo. 

 

 A edificação progressiva da noção corporal se faz ao longo do 

desenvolvimento do individuo, acompanhado das suas experiências cognitivas, sociais, 

psicológicas, afetivas e motoras. 

 

 Sousa (2004) afirma que a evolução da criança é sinônimo de 

conscientização e conhecimento cada vez mais profundo do seu corpo. 

 

 A forma como vemos nosso corpo é chamada de imagem corporal. A imagem 

corporal é uma representação mental que temos do nosso próprio corpo, tendo como base 

percepções internas e externas e também as relações com outras pessoas. 

 

 A imagem corporal é a figuração de nosso corpo formado em nossa 
mente, ou seja, o modo pelo o qual ele se apresenta para nós. É  ela que 
permite distinguir-nos em relação aos outros e só pode ser elaborada com a 
intervenção de outra pessoa, desde de que essa pessoa seja significativa ao 
sujeito. (SOUSA, 2004, p.81e82) 

 

 



 A imagem corporal é construída no decorrer do desenvolvimento humano, 

podendo ser modificada de acordo com as experiências sociais, psicológicas, motoras e 

afetivas vividas. 

 

 Chamamos de esquema corporal a forma como são articulados pelo cérebro 

a imagem corporal e seus movimentos ligados à postura corporal, é como o corpo que 

representamos mentalmente se locomove, se equilibra. 

 

 Segundo Sousa (2004) o esquema corporal especifica o individuo como 

representante da espécie. Mais ou menos idêntico em todas as crianças da mesma idade, 

é uma realidade de fato, esteio e intérprete da imagem do corpo. 

   

 Através do corpo se dá a troca e os aprendizados com o mundo exterior, 

portanto a elaboração do esquema corporal é de suma importância para o 

desenvolvimento cognitivo, para a assimilação de conceitos importantes como: na frente, 

atrás. Uma vez que primeiro a criança visualiza esses conceitos tendo como ponto de 

referencia seu próprio corpo e só depois visualiza nos objetos entre si. A estruturação do 

esquema corporal também é muito importante para uma boa aquisição da leitura e escrita. 

 

Como mapa, a noção do corpo é indispensável para “navegar” no 
espaço; como o alfabeto é indispensável para comunicar e aprender. Ponto 
de referência espacial, instrumento de realização e criação, alicerce da 
estrutura do Eu, etc., o corpo é uma construção biopsicossocial, um produto 
final das experiências agradáveis e desgradáveis da vida. (FONSECA, 1995, 
p.184)  

 

 

 

1.1.4- Lateralização 

 

 Sousa (2004) afirma que a lateralidade é a percepção dos lados do corpo, e é 

essencial para a orientação e relação do individuo com o mundo que o cerca. 

  



 A lateralização é a tradução de uma assimetria funcional. Os espaços 
motores do lado direito e do lado esquerdo não são homogêneos. Esta 
desigualdade vai se tornar mais precisa durante o desenvolvimento e vai 
manifestar-se durante os reajustamentos práxicos de natureza intencional. 
(LE BOULCH, 1992, p.92) 

 

 

 O ser humano tem a tendência a utilizar com preferência mais um lado do 

corpo que o outro em três níveis: olho, mão e pé. Quando existe a mesma dominância 

para os três níveis considera-se o individuo destro homogêneo (quando a dominância for 

no lado direito) ou canhoto homogêneo (quando a dominância for no lado esquerdo). Se 

possuir dominância espontânea nos dois lados, (direito e esquerdo) será considerado 

ambidestro. No caso da dominância, por exemplo, da mão ser direita e do olho e pé 

esquerdos, ou seja, da preferência lateral não for a mesma nos três níveis, será 

considerado lateralidade cruzada. 

 

 A dominância lateral só será certificada entre os 5/6 anos de idade, apesar de 

a partir de 1 ano de idade a criança já poder demonstrar preferência por um dos lados.   

   

 A lateralidade é importante porque permite à criança fazer uma 
relação entre as coisas existentes em seu meio. Ela toma seu corpo como 
ponto de referência no espaço e, se ela se confunde ou não conhece sua 
dominância, pode não perceber o eixo de seu corpo e se torna difícil 
distinguir sue lado direito do esquerdo. (SOUSA, 2004, p. 86) 

 

 

 

 

1.1.5- Estruturação Espaciotemporal 

 

Ao desenvolver a noção corporal, a criança passa a reconhecer as partes do seu 

corpo e já articula a imagem mental que tem de seu corpo aos seus movimentos e só 

então ela pode avançar no desenvolvimento da estruturação espaciotemporal. 

 



A organização espaciotemporal nos conscientiza das formas de 
deslocamentos corporais de uma maneira contínua e perceptiva, atuando 
nos diferentes planos, eixos, direção e trajetórias. (SOUSA, 2004, p.86)      

 

 

A estruturação espaciotemporal é importante para o desenvolvimento da criança 

pois facilita seus movimentos e reconhecimento do espaço em que está inserida e além 

disso ajudar relacionar e dar seqüência aos gestos. 

 

Sousa (2004) acrescenta que as noções de corpo, espaço e tempo tem que 

estar muito ligadas se quisermos entender o movimento humano. 

 

Na estruturação espacial a criança se utiliza da sua imagem corporal para 

interagir com os objetos em um determinado espaço e vai aprimorando cada vez mais a 

medida que ela movimenta-se, manuseia os objetos, ou seja, a medida que vai interagindo 

com o meio que a cerca. 

 

O mundo espacial da criança constrói-se paralelamente ao seu 
desenvolvimento psicomotor, à medida da crescente aficácia de sua 
gestualidade e da crescente importância dos fatores relacionais que criam o 
espaço da comunicação. (COSTE, 1989, p.54) 

 

 

Através da estruturação temporal, a criança poderá organizar suas experiências, 

localizando o passado, adaptando-se ao presente e projetando o futuro. 

 

O ajustamento ao tempo é mais precoce que a percepção do tempo. 
O ajustamento ao tempo implica um tratamento automático da informação a 
um nível infraconsciente. Pode ser avaliado nas provas de sincronização 
sensório-motora. Aos 3 anos, o organismo pode-se adaptar a uma realidade 
temporalmente estruturada só a nível do vivenciado. É o fenômeno da 
sintonização que pode desencadear  a aquisição dos automatismos estáveis, 
bem adaptados ao ambiente e suscetíveis de acomodação. (LE BOUCH, 
1992, p.114 e 115) 

 

 



Ao estruturar-se no espaço e no tempo a criança adquire movimentos mais 

coordenados , mais harmoniosos, ou seja, ela adquire um ritmo. O domínio do ritmo é 

muito importante para o desenvolvimento do individuo. 

 

O ritmo ocorre em diversas áreas do comportamento: na motricidade 
(coordenação de movimentos); na audição (reconhecimento de estímulos 
auditivos); na visão (exploração sistemática do envolvimento); e nas 
aprendizagens escolares (leitura, escrita, cálculo). (SOUSA, 2004, p.89) 

 

 

 

1.1.6 – Praxia Global 

 

 

 Le Boulch (1992) lembra que praxia é o conjunto de reações motoras 

coordenadas em função de um resultado prático. 

 

A praxia global diz respeito aos movimentos mais amplos (como andar, correr, 

saltar,  transpor obstáculos) que dependem diretamente do equilíbrio, noção corporal e 

organização espaciotemporal do individuo. 

 

Segundo Sousa (2004), a praxia global tem como principal missão a realização e 

a automatização dos movimentos globais complexos que se desenrolam num certo 

período e que exigem a atividade conjunta de vários grupos musculares. 

 

 

 

1.1.7 – Praxia Fina 

 

A praxia fina está relacionada aos movimentos mais minuciosos, mais 

detalhados que propicia uma melhor preensão  dos objetos, maior facilidade de manipulá-

los. 

 



 A praxia fina traduz-se, conseqüentemente, pela precisão dos 
movimentos da mão e dos dedos, nos quais entram em jogo relações 
espaciotemporais e seleções de rotinas e sub-rotinas que traduzem a 
qualidade da psicomotricidade ou do controle instrumental. (SOUSA, 2004, 
p.93) 

 

 

Controlar os movimentos das mãos e dedos adequadamente garante uma ótima 

coordenação motora fina, mas não só isso não basta. É necessário que paralelo ao 

controle da coordenação motora fina exista também um controle ocular, o que chamamos 

de coordenação óculo-manual. 

 

 A coordenação óculo-manual se efetua com precisão sobre a base de 
um domínio visual previamente estabelecido ligado aos gestos executados, 
facilitando, assim, uma maior harmonia do movimento. Esta coordenação é 
essencial para a escrita. (OLIVEIRA, 1997, p. 43) 

 

 

A aquisição da escrita começa desde desenvolvimento do tônus e tem o 

fechamento com o amadurecimento da praxia fina, sendo ela o produto final para esta 

aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo II – A Psicomotricidade na Educação Infantil 

 

 

A psicomotricidade  está presente na educação infantil através da educação 

psicomotora, pois seus objetivos se completam. A educação psicomotora da suporte para 

que os objetivos da educação infantil sejam atingidos.  

 

 

 

2.1- O que é educação infantil? 

 

Os primeiros anos de vida da criança são fundamentais para a formação de sua 

personalidade, é quando ela começa a interagir com o mundo que a cerca. 

 

Durante muitos anos, as crianças foram vistas como adultos em miniatura. 

Segundo Ariès (1981) assim que a criança deixava os cueiros, ela era vestida como os 

outros homens e mulheres de sua condição. Também era exigido que se comportassem 

como adultos. As mães ficavam em casa e eram responsáveis pela educação total de seus 

filhos pequenos e só por volta dos sete anos a criança começava a freqüentar a escola. 

 

 Depois da Revolução Industrial, com a entrada da mulher no mercado de 

trabalho, as crianças precisavam de algum lugar para ficar enquanto sua mãe trabalhava e 

então surgiram as creches que ofereciam o que as crianças teriam se estivessem em casa 

com a mãe, como alimentação, cuidados com a higiene, e brinquedos. 

 

Com o passar do tempo vários estudos foram feitos e a sociedade foi se 

conscientizando sobre a importância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento 

do individuo. 

 

No Brasil, somente na Constituição Federal de 1988, no Capitulo III, Art. 208, foi 

reconhecido o atendimento às crianças de zero a seis anos, desde então a educação 



infantil em creches e pré-escolas passou a ser dever do Estado e direito da criança, 

também reconhecido na Lei 8069 de 13 de junho de 1996 que dispõe sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e na LDB, Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996, artigos 4, 

29,30 e 31 que trata da Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica, que 

tem como objetivo o desenvolvimento global da criança até os seis anos, para 

complementar a ação da família e da comunidade, deve ser oferecida em creches (para 

crianças de até três anos) e pré-escolas (para crianças de até seis anos), onde a avaliação 

deverá ser feita através de registros de desenvolvimento sem a finalidade de promoção, 

mesmo para o ensino fundamental. 

 

No entanto, a Lei nº 11.274 de 6 de fevereiro de 2006 altera a redação dos 

artigos 29, 30 e 32 da Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996, onde fica decretado que o 

ensino fundamental passará a ter nove anos e a educação infantil atenderá as crianças de 

até cinco anos. As escolas têm como prazo até 2010 para se adaptar a nova lei. 

 

Em 1998 foi criado o “Referencial Nacional para a Educação Infantil”, um 

norteador de idéias, sugestões, objetivos e conteúdos para os profissionais da educação 

infantil. 

 

Ao ingressar na Educação Infantil, a criança entra em um mundo de muitas 

descobertas e aprendizagens, é nesta etapa da vida que a criança passa a ter  noção de si 

própria, do outro e do mundo que a cerca, começando assim a interagir com ele, cada uma 

a sua maneira, com suas particularidades, mas tudo de uma forma lúdica e orientada pelo 

professor. 

 

 

Embora as crianças desenvolvam suas capacidades de maneira 
heterogênea, a educação tem por função criar condições para o 
desenvolvimento integral de todas as crianças, também, as possibilidades de 
aprendizagem que apresentam nas diferentes faixas etárias. Para que isso 
ocorra, faz-se necessário uma atuação que propicia o desenvolvimento de 
capacidades envolvendo aquelas de ordem física, afetiva, cognitiva, ética, 
estética, de relação interpessoal e inserção social. (Brasil, MEC, SEF, 
RCNEI, vol 1, p. 47) 



Para que esse desenvolvimento aconteça de maneira adequada, é fundamental 

o apoio da família e a integração desta com a escola que por sua vez deve contar com 

profissionais capacitados e espaço apropriado para receber estas crianças. 

 

Em se tratando de crianças tão pequenas, a atmosfera criada pelos 
adultos precisa ter um forte componente afetivo. As crianças só se 
desenvolverão bem, caso o clima institucional esteja em condições de 
proporcionar-lhes segurança, tranqüilidade, e alegria. (Brasil, MEC, SEF, 
RNCEI, vol 1, p. 67) 

 

    

 

2.2 – A educação psicomotora 

 

A relação corpo e mente tem um papel fundamental para o desenvolvimento da 

criança e a psicomotricidade surgiu com a preocupação de integrar o desenvolvimento 

motor, ao afetivo e mental. 

 

A educação psicomotora concerne uma formação base indispensável 
a toda criança que seja normal ou com problemas.Responde a uma dupla 
finalidade: assegurar o desenvolvimento funcional tendo em conta 
possibilidades da criança e ajudar sua afetividade a expandir-se e a 
equilibrar-se através do intercâmbio com ambiente humano. (LE BOULCH, 
1992, p. 13) 

 

 

Quando a pré-escola deixou de ser vista como o período que antecede a escola, 

onde as crianças só brincam e recebem cuidados maternais e passou a ser vista como 

educação infantil onde as crianças são estimuladas a aprender de acordo com a sua 

maturação e nível cognitivo, a psicomotricidade passou a ter mais importância dentro da 

escola. 

 

No entanto, as escolas não contam com profissionais preparados e a educação 

psicomotora acaba não sendo trabalhada de forma apropriada. Denominam atividades 

psicomotoras exercícios corporais, muitas vezes repetitivos que não passam de exercícios 

de educação física. 



 

Na educação psicomotora o olhar do especialista é fundamental para a 

percepção das características próprias da criança buscando ressaltar suas habilidades e 

trabalhar suas possíveis dificuldades.  

 

A observação psicomotora coloca-se numa nova concepção da 
própria situação do diagnóstico, pois com base nas situações-problema, que 
constituem as suas tarefas e subtarefas, pretende já obter mudanças na 
própria criança, de modo a abordar a sua capacidade de aprender, 
determinar a natureza e a estrutura do seu perfil psicomotor, analisar a sua 
constelação psicomotora e a dinâmica dos vários fatores psicomotores, 
dimensionar as condições de processamento da informação, estruturar os 
diferentes sistemas de processamento sensorial, de conteúdo e de nível 
cognitivo. (FONSECA, 1995, p.263) 

  

 

 

Na educação psicomotora, o especialista em psicomotricidade, não se detem a 

apenas um fator psicomotor, pois, mesmo seguindo a uma hierarquia, todos estão 

interligados, por isso quando uma criança não consegue realizar determinada tarefa deve-

se investigar todos os fatores psicomotores, caso contrário a observação pode ser vaga ou 

subjetiva. 

 

O observador deve tomar consciência também que, quando investiga 
um fator psicomotor, necessariamente está envolvendo os outros e esse 
grau de interação vai sendo cada vez maior à medida que se desenrola a 
observação psicomotora, a praxia fina. (FONSECA, 1995,p.265) 

 

 

Para que haja um bom aproveitamento das sessões é necessário que o 

observador, especialista em psicomotricidade ou psicomotricista, assuma a postura 

adequada, sabendo observar, escutar, propor atividades interessantes, servir de modelo, 

lidar com as dificuldades das crianças, ser mediador, intervir na hora certa, enfim, é 

necessário que saiba conduzir a sessão. 

 

 A prática psicomotora que utlizaremos na escola comum tem aspecto 
preventivo e educativo. Insistimos no termo “preventivo”, uma vez que pode 



ajudar a prevenir certo número de dificuldades de comportamento, de 
aprendizagem, por se tratar de uma prática não-diretiva, em que o adulto que 
intervém pode observar, com suas estratégias pedagógicas, as crianças em 
momentos de expressão das emoções e da dinâmica fantasmática e 
imaginária que a acompanha. A intervenção, nesse contexto, favorecerá o 
tratamento das dificuldades e bloqueios, ajudando a criança a se tornar um 
ser de comunicação. (SÁNCHEZ, 2003, p.75) 

 

 

É durante a educação infantil que o desenvolvimento motor, sempre entrelaçado 

com o desenvolvimento cognitivo e afetivo, ocorre de maneira intensa, onde aos poucos os 

fatores psicomotores se manifestam. Por isso nesta fase a educação psicomotora torna-se 

indispensável. 

 

 A educação infantil tem um papel fundamental na vida das crianças, 
porque situada num 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. 
(SOUSA, 2004, p.101)   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III – A intervenção psicomotora na educação infantil 

 

 

Na educação infantil, a intervenção psicomotora deve acontecer de forma 

integrada, ou seja, envolvendo todas as pessoas que influenciam o desenvolvimento da 

criança e de forma estruturada, com planejamentos prévios e avaliação. 

 

 

 

3.1 – Integração pais, criança e escola – Proposta de intervenção 

 

O desenvolvimento do trabalho psicomotor na escola, ou seja, a 

psicomotricidade preventiva e educativa deve envolver todas as pessoas que têm contato 

direto com a criança dentro da escola e a sua família. 

 

Quando nos preocupamos com a contribuição da atividade psicomotora, 

principalmente, como prevenção para crianças pequenas, através da vivência corporal em 

relação ao objeto e ao outro, sentimos ser fundamental, insubstituível e necessária a 

adoção de uma pedagogia que permita a autenticidade desta vivência. (SOUSA, 2004, p. 

101) 

 

 

Sousa (2004), traz a seguinte proposta de intervenção: 

 

Para começar, deve ser elaborado um projeto de trabalho que deve ser 

apresentado à direção e/ou coordenação, onde fique claro as etapas e os objetivos do 

trabalho para que possam viabilizar a execução do mesmo durante o ano. 

 

Em seguida, deve ser organizado um grupo de estudo com as professoras para 

aprofundar os conhecimentos em torno do desenvolvimento infantil e desenvolvimento 



psicomotor. Os encontros com as professoras deverão ser mensais, para que haja troca 

de idéias, esclarecimento de determinados assuntos teóricos e para que elas também 

possam vivenciar o que está sendo feito com as crianças. Essas vivências permitirão um 

contato maior com seu corpo, com seus limites, com o outro, com os matérias também 

utilizados pelas crianças, com a volta ao brincar, para que fique claro os objetivos do 

trabalho. 

 

É necessário sair da postura individualista e ir à busca do próprio 
conhecimento, da possibilidade do encontro consigo mesmo, porque só 
assim poderá haver um encontro com o outro. (SOUSA, 2004, p.145) 

 

 

 Trabalhar os outros funcionários da escola, como porteiros, faxineiros e 

professores auxiliares, que também tem contato direto com as crianças é imprescindível. 

Neste caso, os encontros podem ser semestrais e envolverão pequenos seminários sobre 

o desenvolvimento infantil, dinâmicas de grupo e orientações de conduta, tendo como 

objetivo melhorar o nível de conhecimento a cerca das crianças, conseqüentemente 

melhora também o relacionamento com elas. 

 

Os pais também precisam ser preparados para o trabalho que será desenvolvido 

durante o ano, levando em consideração que a família é peça fundamental para o 

desenvolvimento da criança. Os encontros com os pais deverão ser bimestrais, ou seja, 

quatro encontros no decorrer do ano. No primeiro encontro deve acontecer uma exposição 

teórica do trabalho que será desenvolvido, ressaltando a importância da participação ativa 

dos mesmos. No segundo encontro, os pais além de receber informações e 

esclarecimentos sobre o trabalho em andamento, ainda participarão de uma vivência, para 

que possam entender melhor o trabalho realizado com as crianças. No terceiro encontro, 

os pais participarão da vivência com seus filhos, podendo brincar com eles, estreitando 

assim a relação entre pais e filhos. No quarto e ultimo encontro, os pais participarão da 

vivência não só com seus filhos, mas também com as professoras deles e deverá também 

ser feita neste encontro uma avalição com os pais a cerca do trabalho desenvolvido 

durante o ano. 



 

A ajuda educativa, proveniente dos pais e do meio escolar, tem a finalidade 
não de ensinar à criança comportamentos motores, mas sim de permitir-lhe, 
mediante o jogo, exercer sua função de ajustamento, individualmente ou com 
outras crianças. (LE BOULCH, 1992, p. 129) 

 

 

Com as crianças, os encontros serão semanais com lugar e hora pré-fixados e 

será desenvolvido através de vivências previamente planejadas pela 

psicomotrocista. A professora da turma também poderá observar as sessões, 

porém não poderá fazer nenhum tipo de intervenção durante as mesmas, 

poderão fazer anotações para que sejam comentadas nos encontros mensais 

entre a psicomotricista e as professoras. 

 

O sucesso do trabalho de psicomotricidade educativa e preventiva depende da 

participação de todos, por isso ele deve ser um trabalho sério para que lhe seja dado a 

importância devida. 

 

...a Educação Psicomotora abrange todas as aprendizagens da criança, 
processando-se por etapas progressivas e especificas, conforme o 
desenvolvimento geral de cada indivíduo. Realiza-se em todos os momentos 
da vida por meio de percepções vivenciadas, com uma intervenção direta, 
em níveis cognitivo, motor e emocional, estruturando o indivíduo como um 
todo; mas desde que seja realizado com a escola, com a família e com o 
meio social. (SOUSA, 2004, p.152) 

 

 

 

3.2 – Estruturação das intervenções com as crianças 

 

Para que os encontros entre o psicomotricista e as crianças, ou seja, as 

intervenções psicomotoras, as quais são chamadas de sessões, aconteçam de forma 

apropriada é necessário que o psicomotricista fique atento a alguns pontos como: o 

espaço onde acontecerão as sessões, como vai ser distribuído o tempo durante essas 

sessões e que material será utilizado, para que os objetivos sejam alcançados e através 

das observações as crianças possam ser avaliadas. 



3.2.1 – A organização do espaço das sessões 

 

O espaço onde acontecerão as sessões deve ser um local destinado para as 

atividades psicomotoras, ou seja, um local já fixado para este tipo de atividade ou 

adaptado para tais atividades. 

 

Esse espaço pode ser específico para a atividade ou um espaço multiuso, ou 
um ginásio. Deve ser organizado por nós antes da entrada das crianças, com 
uma ordem estável, que permita a antecipação do que ocorrer ali, e de 
maneira que se sintam acolhidas e seguras. (SÁNCHEZ, 2003, p. 77) 

 

 

O ideal é que só esteja no espaço matérias que serão utilizados durante a 

sessão, caso não seja possível, devem ser retirados do local os objetos que ofereçam 

maiores riscos às crianças, para evitar possíveis machucados. 

 

O local deve ser preferencialmente isolado para evitar interrupções durante a 

sessão, quando as atividades psicomotoras são realizadas em locais mais abertos como 

ginásios, o psicomotricista deve conversar previamente com as crianças criando regras 

sob forma de contrato sobre a utilização do espaço, que deverão ser seguidas durante a 

sessão. 

 

3.2.2 – A distribuição do tempo durante a sessão 

 

 A distribuição do tempo na sessão de psicomotricidade tem estreita 
relação com a idade das crianças, a dinâmica e as características do grupo, 
o desenvolvimento da sessão e o momento do curso escolar. (SÁNCHEZ, 
2003, p. 93) 

 

 

Geralmente as sessões psicomotoras, na educação infantil, têm duração de uma 

hora e são basicamente divididas em três momentos: iniciação, desenvolvimento e 

término. 

 



A iniciação ou ritual de entrada é o momento em que as crianças chegam no 

local onde vai ser realizada a sessão, sentam-se em roda junto com o psicomotricista e 

todos conversam sobre o que vai acontecer durante o encontro e estabelecem as regras 

(como não se machucar, não machucar o colega, não destruir o material e outras), o 

chamado contrato, que valerá durante toda a sessão. Este momento deve durar em torno 

de 10 minutos. 

 

É chamado de desenvolvimento o tempo destinado a utilização dos materiais 

pelas crianças de acordo com o contrato feito no primeiro momento. O psicomotricista 

pode e, as vezes, deve intervir e/ou direcionar as brincadeiras ou jogos de acordo com o 

planejamento ou com os acontecimentos durante a sessão. Este momento deve durar em 

média 30 minutos. 

 

O término ou ritual de saída é o momento em que as crianças relaxam um 

pouco, organizam o espaço que utilizaram guardando os materiais e novamente sentam-

se em roda com o psicomotricista para conversar sobre o que aconteceu durante a 

sessão, o que mais gostaram, do que brincaram, o que não gostaram e depois voltam para 

sala de aula. O tempo destinado a este ultimo momento é de mais ou menos 20 minutos. 

 

Ao terminar a sessão o psicomotricista deverá fazer um registro do que foi 

observado durante o encontro. Esses registros servirão de base para a avaliação 

psicomotora das crianças. 

 

 

3.2.3 – O material utilizado nas sessões 

 

O material deve ser escolhido de acordo com o que se pretende trabalhar 

durante a sessão e já deverá estar na sala antes das crianças. 

 



Sousa (2004) cita como exemplos de material dinâmico: bola, corda, bambolês; 

material afetivo: boneca e urso; e material de elemento: colchonetes, almofadas 

e tecidos. 

 

 O material usado nas sessões de psicomotricidade precisa ser bem 
analisado, pois cada um tem sua função e abordagem. É importante que não 
se reduza sua utilização naquilo que está aparente e, sim, deve-se deixar a 

criança explorá-lo de forma espontânea. (SOUSA, 2004, p. 113 e 114) 
 

 

De acordo com Sánchez (2003) uma característica comum de todos esses 

materiais é que,em sua maioria, não são figurativos, não servem para uma ação única e 

concreta, o significado é dado por suas características físicas e pela ação da criança: uma 

almofada pode ser um carro, um cavalo, uma parede, um escudo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo IV- A Avaliação Psicomotora na Educação Infantil 

 

 

A avaliação é uma etapa muito importante em todo trabalho desenvolvido, pois 

ela deve refletir todos os erros, acertos, dificuldades, habilidades e é a partir de uma boa 

avaliação que novos caminhos são traçados. 

 

 

A prática da avaliação nos ajuda a perceber onde esta ocorrendo 
interferências e prejuízo em qualquer ponto desses e serve, por isso mesmo, 
como organização e estruturação do processo para professor e estudante, 
sendo elemento balizador de condutas. (Revista Vida e Educação, 
junho/julho 2006, p.14) 

 

 

De acordo com a LDB no caput 31; “Na educação infantil a avaliação far-se-á 

mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.” 

 

Dentro da educação psicomotora, que acontece durante a educação infantil, a 

avaliação é feita através de registro das observações feitas pelo psicomotricista durante as 

sessões, onde são utilizadas várias técnicas que possibilitam a avaliação dos fatores 

psicomotores, afetivos e psico-sociais. 

 

 

Os registros de avaliação deverão resguardar a singuralidade da história de 
cada criança e do acompanhamento dessa história construída a partir de 
suas vivências no grupo. (Hoffmann, 1999, p.32) 

 

  

 Através da avaliação o professor pode planejar várias maneiras de trabalhar 

com seus alunos as suas dificuldades, assim também acontece na educação psicomotora, 

onde o psicomotricista utiliza-se da avaliação feita para planejar estratégias para sanar as 

dificuldades das crianças. Além de servir para nortear o trabalho do professor, ou no caso, 



do psicomotricista, a avaliação reflete para os pais como suas crianças respoderam ao 

trabalho desenvolvido, apresentando suas evoluções e dificuldades. 

 

 

... a avaliação deve se dar de forma sistemática e contínua tendo 
como objetivo principal a melhoria da ação educativa. (...) Os pais, também 
têm o direito de acompanhar o processo de aprendizagem de suas crianças, 
se inteirando dos avanços e conquistas, compreendendo os objetivos e as 
ações desenvolvidas pela instituição. (Brasil, MEC, SEF, RCNEI, vol 1, p. 47) 

 

 

 

 

4.1-  Modelos de avaliação psicomotora  

 

Na educação psicomotora a avaliação pode ser feita através de relatórios,  

fichas de avaliação que utilizam conceitos respostas ou fichas de observação pessoal 

(questionário),que são elaborados ou preenchidos de acordo com as observações feitas 

pelo psicomotricista no decorrer das sessões. 

 

 

4.1.1 Relatório 

 

Segundo Hoffmann (1999), os relatórios de avaliação representam a análise e a 

reconstituição da situação vivida pela criança na interação com o professor. Eles 

representam, ao mesmo tempo, reflexo, reflexão e abertura a novos possíveis.  

 

“Seu progresso em termos de participação nas atividades grupais aconteceu no 

“Projeto Ecologia”, através de sua disposição, a partir do pedido dos colegas, de fazer os 

cartazes para os corredores e atuar na campanha. Parece-me que foi um grande esforço 

para Lúcia que, de certa forma, teve de superar sua timidez para participar.” (HOFFMANN, 

1999, p.76) 

 



Os trechos a seguir são exemplos de relatórios psicomotores feitos durante o 

estágio curricular do curso de especialização em Psicomotricidade: 

 

“Marcos apresentou dominância lateral óculo-manual e pedal direita, 

apresentando sincinesia na mão esquerda enquanto bate a bola no chão com a mão 

direita. Corre, caminha, salta, gira, engatinha e manipula os objetos com habilidade. 

Quanto a observação do equilíbrio estático, a criança consegue se equilibrar bem ficando 

imóvel com os dois pés apoiados no chão, já com apenas um pé, Marcos não consegue se 

equilibrar.”   

 

 

“Nos primeiros encontros Ana Clara mostrou-se uma criança passiva às atitudes 

dos colegas não manifestava nenhuma agressividade, não lutava pelo que queria 

(brinquedos ou brincadeiras). No decorrer das sessões ela passou a ter mais iniciativa, 

revidava quando agredida e mostrou-se mais integrada ao grupo.” 

 

Ao utilizar este tipo de avaliação o psicomotrista precisa ter bastante atenção 

para que nenhum detalhe importante seja esquecido ou passe despercebido. Os relatórios 

podem ser bimestrais ou semestrais. 

 

 

4.1.2-  Fichas de avaliação através de conceitos 

 

Sousa (2004) tráz como exemplo de ficha de avaliação, uma adaptação da ficha 

elaborada por Núria Franc, utilizando conceitos (sim/não): 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É muito importante que neste tipo de avaliação, em que todos os fatores 

psicomotores, a relação da criança com os outros, com o espaço e com os objetos são 

avaliados através de conceitos (sim/não), sempre haja espaços para prováveis 

observações, que neste caso, trazem mais clareza e particularidade à avaliação.  

 

 

 

 

 

 



4.1.3- Ficha de observação individual (questionário) 

 

Um outro modelo de avaliação psicomotora é o questionário onde, através da 

observação individual de cada criança, o psicomotricista vai avaliando detalhadamente a 

criança observada. 

Sánchez (2003) traz como modelo de avaliação individual a ficha abaixo: 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando esta forma de avaliação o psicomotricista tem a oportunidade de 

preencher a ficha particularizando cada item tendo como base os registros feitos no 

decorrer das sessões. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo V – Sugestões de atividades psicomotoras 

 

 

Ao brincar espontaneamente a criança já demonstra muitas de suas 

características, mas existem atividades apropriadas para desenvolver pontos específicos 

como por exemplo: o equilíbrio, a imagem corporal, lateralidade, socialização, cooperação 

e outros. 

 

 O jogo para a criança é o exercício, é a preparação para a vida adulta. 
A criança aprende brincando, é o exercício que faz desenvolver suas 
potencialidades. (LOPES, 1999, p. 35) 

 

 

Segue abaixo sugestões de atividades dirigidas (jogos e brincadeiras) que 

podem ser aplicados nas intervenções psicomotoras para atingir objetivos específicos. 

 

 

Dramatizando a história 

 

Material utilizado: nenhum 

 

O psicomotricista fala com as crianças que ele vai fazer uma mágica e 

transformará todas em crianças encantadas e começará contar uma história envolvendo 

as tais crianças encantadas. O trecho abaixo é um exemplo de como essa história pode 

ser contada: 

Era uma vez uma floresta habitada por crianças encantadas, que podiam se 

transformar no que quisessem. Quando sentiam calor iam para perto do rio e viravam 

peixes, então nadavam e nadavam (as crianças devem imitar peixes nadando). Mas caso 

quisessem atravessar o rio sem se molhar, rapidamente se transformavam em sapinhos e 

pulavam pelas pedras que atravessavam o rio (as crianças devem pular agachadas como 

sapos). Ao avistar um caçador, as crianças viravam cobras e iam rastejando para chegar 

bem perto dele sem que ele percebesse (as crianças devem rastejar), quando chegavam 



bem perto se transformavam em leões para assustar o caçador e fazer com que ele 

fugisse da floresta (as crianças devem engatinhar imitando o leão). Para se divertir as 

crianças encatadas adoravam se transformar em Saci e saiam pulando e brincando pela 

floresta. 

 

Através desta atividade o psicomotricista observa e trabalha com as crianças o 

equilíbrio, a praxia global e a concentração. No entanto, a história pode ser contada de 

diversas formas de acordo com a criatividade do psicomotricista e/ou aspectos que devem 

ser trabalhados durante a sessão. 

 

 

Montando o palhaço 

 

Material utilizado: Folha de papel ofício, tesoura, cola. 

 

Cada criança receberá do psicomotricista uma folha contendo um palhaço com o 

corpo desmontado. As crianças deverão recortar as partes do corpo do palhaço e colar em 

uma outra folha montando o corpo do palhaço de maneira adequada. 

 

Com esta atividade pode-se trabalhar o esquema corporal, coordenação viso-

motora, coordenação motora fina, organização espacial e lateralidade. Também pode ser 

utilizado o desenho do corpo de um menino ou menina. 

 

 

 

 

Em cima da mesa 

 

A seguinte atividade vem como sugestão em Queiroz (2004): 

 



Material utilizado: Uma mesa para cada 4 ou 5 crianças (dependendo do tamanho e 

formato da mesa, para que haja espaço suficiente.   

 

As crianças devem correr devagar ao redor da sua mesa, e, a um sinal, deverão 

colocar sobre a mesma a parte do corpo solicitada, por exemplo: as mãos, a mão direita, o 

cotovelo, três dedos, o pé esquerdo, etc. 

 

Este tipo de atividade permite que o psicomotricista observe e trabalhe com as 

crianças a imagem corporal, lateralidade, coordenação motora fina, raciocínio lógico-

matemático. 

 

 

Aeróbica das pernas e dos pés 

  

Material utilizado: aparelho de som e cd de músicas variados. 

 

 As crianças devem sentar-se no chão, uma ao lado da outra, e o psicomotricista 

deverá solicitar alguns movimentos com as pernas e pés: 

 Com as pernas estendidas, dar tchauzinho com os pés; 

 Bater “palminhas” com as solas dos pés; 

 Abraçar uma das pernas flexionada, tentando encosta-la no peito, repetir o 

movimento com a outra perna; 

 Deitados de costas, elevar as duas pernas unidas até 45° e segura-las por 

alguns segundos; 

 Ainda deitados, “pedalar a bicicleta” com os pés no ar; 

 Em pé, saltitar e correr no lugar; 

 Segurar um dos pés atrás do corpo, equilibrando-se no outro, depois 

inverter; 

 Agachar, ficar de cócoras e andar imitando galinha, anãozinho, etc. 

Depois, de acordo com o ritmo da música que ora deverá ser mais agitado e ora 

mais lento, as crianças deverão bater com os pés no chão. 



 

Através desta atividade pode-se trabalhar a coordenação motora ampla e fina, 

equilíbrio e ritmo. 

 

 

Circuito 

 

Material utilizado: Bambolês, cordas, giz, cadeiras, cones. 

 

O psicomotricista deve organizar o circuito e explicar para as crianças como ele 

deve ser percorrido. Como exemplo sugerimos o seguinte circuito: Primeiro a criança 

deverá pular nos bambolês como se brincassem de amarelinha (primeiro pula com um pé 

apoiado no chão e depois com os dois), em seguida deverá passar por baixo da corda 

(que estará amarrada entre duas cadeiras) rastejando e depois caminhará por cima de 

uma linha reta feita com giz no chão, então saltará uma outra corda (que também estará 

amarrada entre duas cadeiras) e correrá em zig-zag entre os cones, terminando assim o 

circuito. 

 

Com esta atividade o psicomotricista pode trabalhar e observar a praxia global e 

o equilíbrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusão 

 

 

A intervenção psicomotora ocorrida durante a educação infantil e feita por 

psicomotricistas através de atividades (jogos e brincadeiras), ajuda no amadurecimento 

dos fatores psicomotores, além de favorecer a afetividade, a socialização, o auto-

conhecimento, o respeito às regras e o desenvolvimento da aprendizagem. 

 

Por isso é de suma importância que estas intervenções sejam planejadas nos 

mínimos detalhes: a faixa etária das crianças, o espaço, o material utilizado, os objetivos a 

serem alcançados, que tipo de avaliação será utilizada. Tudo isso é de responsabilidade 

do psicomotricista que não deve deixar escapar nenhum detalhe. 

 

O olhar do psicomotricista deve estar atento a tudo, pois tudo deve ser 

registrado e é através destes registros que são feitas as avaliações, que direcionam os 

novos planejamentos, que viram futuras intervenções. 
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