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 RESUMO 

Este projeto tem como foco analisar o papel do desenvolvimento 

psicomotor e suas relações com a aprendizagem, verificando o quanto o 

movimento auxilia no desenvolvimento da criança e o quanto isto é estimulante 

no momento do seu aprendizado. 

INTRODUÇÃO 

O trabalho a ser apresentado, tem como tema o movimento e o 

desenvolvimento da criança. Portanto esta criança deve ser estimulada, nesta 

concepção o corpo e a mente estão juntos auxiliando assim em seu 

desenvolvimento. 

Não podendo esquecer que quando temos um corpo estático, sem 

nenhum movimento aparente, indagamos se o mesmo esta vivo, movimento 

então pode ser considerado vida.  

Tentar-se-á, desta forma, apresentar o tema e assim conseguir 

interpretar e entender melhor o desenvolvimento da criança partindo do ponto 

de vista da psicomotricidade. 

OBJETIVOS 

O objetivo deste projeto é analisar as contribuições do desenvolvimento 

psicomotor para o desenvolvimento infantil, ressaltando a importância da 

estimulação psicomotora para o desenvolvimento afetivo e social da criança.  

 METODOLOGIA 

A pesquisa bibliográfica deste trabalho, para a análise da motricidade no 

desenvolvimento, terá como ponto de partida as obras já existentes sobre o 

assunto, e instrumentais para melhor compreensão do texto no seu contexto 

imediato. Serão utilizados textos para aplicação dos métodos de interpretação 

do assunto, textos de caráter psicológico, dicionários e artigos referentes ao 

tema. 

DESENVOLVIMENTO 

O movimento é uma das formas mais significativas de entender o mundo 

exterior. O entendemos a partir do momento que assimilamos e interiorizamos 

tudo que acontece ao nosso redor, desta maneira podemos assim nos 

socializar com o mundo. Através do movimento o ser humano consegue 



demonstrar tudo aquilo que já foi objetivado no seu mundo para expressar seus 

pensamentos dando assim um significado em sua vida. 

Para dar significado a vida dependemos do entendimento entre o 

indivíduo e o meio. O movimento humano é sempre um movimento pensado, 

ele é sempre uma relação entre a situação e a ação, pois o meio auxilia na 

experiência e em sua evolução, permitindo que o ser entenda o mundo desta 

forma dando a ele o significado necessário para que assim ocorra o 

desenvolvimento integral do ser. (FONSECA,2009). 

Desta forma podemos entender que é através do movimento que o ser 

humano acaba interagindo com o meio, pois a comunicação, a expressão de 

criatividade e sentimento acabam desta maneira sendo expressados e 

entendidos. Através de esquemas de ação o ser humano consegue expressar 

o seu mundo por toda a sua vida conforme Freire descreve: 

Para se adaptar ao mundo, para resolver problemas, 

para agir sobre o mundo, transformando-o, o sujeito 

constrói movimentos corporais específicos, dirigidos 

para um fim e orientados por uma intenção: são os 

esquemas da ação. (FREIRE, 1985 p. 33). 

 

 De acordo com Vayer (1984), a criança reconhece o mundo em que 

vive através de seu corpo e para isso, é importante que ela tenha consciência e 

controle dele. Pois é através da coordenação de seus movimentos e da 

capacidade de deslocamento que a criança se coloca para explorar o mundo e 

estabelecer os seus conhecimentos. 

Portanto é de grande importância entender como a Psicomotricidade 

auxilia a criança a alcançar um desenvolvimento mais integral que irá ajuda-lo 

em uma aprendizagem mais satisfatória. Detectamos a sua importância na 

frase tirada do Referencial Curricular Nacional para Educação Física: 

O movimento humano, portanto, é mais do que 

simples deslocamento do corpo no espaço; constitui-

se uma linguagem que permite às crianças agirem 

sobre o meio físico e atuarem sobre o ambiente 

humano, mobilizando as pessoas por meio do seu 

teor expressivo. (BRASIL,1998). 



Segundo Le Bouch,(1982) a Educação Psicomotora é um meio prático 

de ajudar a criança a entender melhor e a dispor de uma imagem, e esta 

imagem acaba representando a forma entre as funções psicomotoras e sua 

maturidade e isto o auxilio no seu desenvolvimento.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

Vivemos em um mundo, em que tudo é rápido, sejam as informações, 

bens de consumo, até mesmo a educação, ocorrendo em questão de minutos. 

Com toda está agitação do nosso dia a dia, as coisas acabam sendo 

modificadas, assim como as crianças, que vivenciam tudo isso. 

Após a pesquisa realizada espera-se entender e auxiliar a criança nos 

fatores essenciais em seu desenvolvimento, a sua relação com o meio e com 

seus pares, através de sua linguagem corporal. 
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