
 
 

 
 

REDE FUTURA DE ENSINO 

 

 

 

KELLY CRISTINA COSTA DAMASCENO 

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA PSICOMOTRICIDADE E DA MULTIPLICIDADE NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: DO ESPAÇO COMO FORMA DE APRENDIZADO E 

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS DE IDADE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 

2018



 
 

 
 

KELLY CRISTINA COSTA DAMASCENO 

 

 

 

 

REDE FUTURA DE ENSINO 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA PSICOMOTRICIDADE E DA MULTIPLICIDADE NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: DO ESPAÇO COMO FORMA DE APRENDIZADO E 

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS DE IDADE. 

 

 

Trabalho de conclusão de curso 

apresentado a Faculdade Faveni como 

requisito parcial à obtenção do título 

especialista em EDUCAÇÃO INFANTIL 

E PEDAGOGIA SOCIAL.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES 

2018



 
 

 
 

A IMPORTÂNCIA DA PSICOMOTRICIDADE E DA MULTIPLICIDADE NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: DO ESPAÇO COMO FORMA DE APRENDIZADO E 

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS DE IDADE. 

                                                              

RESUMO - A prática de técnicas inovadoras na educação infantil torna-se de grande importância 

para que a criança tenha um desenvolvimento físico e intelectual positivo no sentido de agregar bons 
resultados em todos os setores de sua vida. A criança deve aprender a explorar o mundo que se 
apresenta ao seu redor, através de experiências que farão parte do seu cotidiano. Para que a criança 
tenha um desenvolvimento satisfatório, far-se-á necessário que o desenvolvimento psicomotor da 
mesma esteja em pleno processo de evolução para que o rendimento escolar, a confiança em si 
mesma esteja presente definitivamente em sua vida. Demonstrar a importância do desenvolvimento 
psicomotor de crianças de 0 a 5 anos de idade, a necessidade da multiplicidade dos espaços a 
importância dos movimentos, da psicomotricidade e a formação continuada dos pedagogos será a 
proposta deste trabalho. A metodologia usada para a elaboração do trabalho constituiu-se de pesquisa 
bibliográfica de teóricos renomados que abordam o assunto aqui referenciado. 

 

PALAVRAS-CHAVES: psicomotricidade, educação infantil, desenvolvimento, multiplicidade de 

espaços, movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

A diversidade de práticas pedagógicas que é característico da educação 

infantil torna-se importante ferramenta na formação da criança desde o nascimento da 

mesma, momento esse, que a criança se expressa e se comunica através de gestos, 

mímicas faciais e pelo movimento corporal. Notar-se-á no desenvolvimento motor das 

crianças nos primeiros dias de vida, uma série de movimentos que, em primeiro 

momento pode não ter significado óbvio, mas, que pode ser considerado como a 

primeira forma de expressão que os bebês passam para os adultos. 

Segundo Alves (2003), o movimento permite à criança explorar o mundo 

exterior através de experiências concretas sobre as quais são construídas as noções 

básicas para o desenvolvimento intelectual, em que se torna importante que a criança 

viva o concreto. 

Portanto, explorar este tipo de desenvolvimento pelos profissionais da 

Educação Infantil é uma forma importante de estimular o crescimento intelectual e 

físico das crianças de 0 a 5 anos de idade. 

A multiplicidade dos espaços representa uma grande parcela para que o 

desenvolvimento físico e intelectual seja conquistado. Dentro destes espaços 

múltiplos, a criança aprende maneiras diferentes de se expressar, comunicar e de 

socializar onde técnicas simples propostas por educadores podem ser grandes 

aliadas para a formação de crianças nos primeiros anos de vida. 

A escolha do presente tema é decorrente das inquietações que 

percebemos permear o âmbito da educação infantil e que atinge diretamente aos 

educadores e educandos, uma vez que a falta de espaços diferenciados pode implicar 

de forma negativa o desenvolvimento psicomotor das crianças em fase inicial e que 

poderá acarretar resultados irreversíveis, que poderão comprometer seu desempenho 

na fase da adolescência e até na fase adulta. 

Os objetivos que norteiam este trabalho são os de analisar os fatores 

diversos que influenciam o desenvolvimento psicomotor das crianças de 0 a 5 anos 

de idade, mostrando a importância da multiplicidade dos espaços e suas 

possibilidades de perceber, interagir com o outro, com os objetos e consigo mesmo.  

 

2 A PSICOMOTRICIDADE NO BRASIL: INÍCIO E PERSPECTIVAS NA 

ATUALIDADE 



 
 

 
 

O início da psicomotricidade infantil no Brasil teve influência da Escola 

Francesa, com a entrada das mulheres no mercado de trabalho no começo do século 

XX e da necessidade de que escolas infantis fossem criadas para que as mesmas 

pudessem deixar seus filhos para trabalhar.  

Segundo Souza (2004),  

O estudo da psicomotricidade foi primeiramente voltado para a parte 
psiquiátrica e médica e teve como primeiro estudioso do assunto, Ernest 
Dupré, médico neuropsiquiatra que em 1909, iniciou estudos sobre o 
problema de ordem motora, que objetivou a pesquisar a relação existente 
entre motricidade, inteligência e afetividade, em recém-nascidos, ou seja, a 
relação existente entre corpo e mente primeiramente em bebês. (SOUZA, 
p.18) 

 

De acordo com Le Boulch (1982), a imagem do corpo representa uma 

forma de equilíbrio entre as funções psicomotoras e a sua maturidade. Ela não 

corresponde só a uma função, mas sim a um conjunto funcional cuja finalidade é 

favorecer o desenvolvimento. 

Esse conjunto funcional a que se refere Le Bouch (1982) seria a estreita 

afinidade entre corpo e mente, que trabalham juntos em busca de uma sintonia que 

proporcione resultados positivos de ordem motora para a criança desde o nascimento. 

Na década de 70, a psicomotricidade se fez presente no Brasil, por meio de 

Lefévre (1976), que foi o responsável pelos primeiros estudos sendo também o 

organizador da primeira série de avaliações neuromotoras para crianças brasileiras. 

O 1º encontro de psicomotricidade realizado no Brasil aconteceu em 1979, 

evento este que uniu vários estudiosos e também profissionais dispostos a conhecer 

mais a psicomotricidade para posteriormente cuidar de crianças com problemas de 

ordem motora. 

O ISPE, (Instituto Superior de Psicomotricidade e Educação), que se 

destina a formação de profissionais em psicomotricidade foi fundado em 1980, e se 

especializou em áreas da saúde e educação. 

De acordo com o RICNEI (Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil),  

Em 1982 começa luta para a regulamentação dos profissionais da 
psicomotricidade e contribuir para o progresso dos estudos científicos através 
da promoção de congressos, eventos científicos, cursos entre outros. Inicia-
se a delimitação entre postura reeducativa e terapêutica, que 
progressivamente vai dando maior importância à relação a afetividade e ao 
emocional, em que o indivíduo é visto  dentro de uma globalidade e não em 
um conjunto de suas inclinações.(RICNEI, vol.3, p.49) 

 



 
 

 
 

Portanto, é neste período que os estudos da psicomotricidade passam a ter 

resultados importantes, fazendo dela algo de primordial importância para a vida de 

crianças com dificuldades psicomotoras. 

 

3 CONCEITO DE PSICOMOTRICIDADE NA VISÃO DE VÁRIOS ESPECIALISTAS 

 

Ao conceituar psicomotricidade, poder-se-á observar que cada autor a 

define sob sua visão e dentre tantas definições pode-se ressaltar algumas destas 

acepções como Le Bouch (1982), que define a psicomotricidade como “uma formação 

de base indispensável à criança que seja normal ou com problemas, assegurando a 

mesma o desenvolvimento funcional tendo em conta possibilidades da criança, 

ajudando na expansão de sua afetividade e no equilíbrio através do intercâmbio com 

o ambiente humano” ( p.13)  

Jacques Chazaud (1979) diz que “a psicomotricidade consiste na unidade 

dinâmica das atividades, dos gestos, das atitudes e posturas, enquanto sistema 

expressivo, realizador e representativo do ser em ação e da coexistência com 

outrem”. (p.19).  

Geraldo Peçanha de Almeida (2006) a observa sobre um viés científico, em 

que a define “como a ciência que estuda o homem por meio de seu corpo em 

movimento, em relação ao seu mundo interno e externo, funcionando como 

sustentáculo da vida social, psicológica e afetiva do sujeito”. (p.69)  

Jacques Chazaud (1978), Esteban Levin (2007) e Fátima Alves (2003), 

definem a psicomotricidade como um movimento pleno, completo, em que todo 

movimento se faz necessário afirmando que “a psicomotricidade é o estudo da 

articulação entre corpo, gestos, movimentos, posturas, espaço tempo como parte 

global do sujeito”. (p.p 15,19,83) 

Notar-se-á que os conceitos de psicomotricidade são diversos, em que 

cada autor tem uma visão sobre o assunto em questão, porém, todos eles colocam a 

importância do movimento e das relações psicoafetivas como algo primordial para o 

desenvolvimento infantil. 

Portanto, a psicomotricidade torna-se grande aliada para o 

desenvolvimento de crianças que possuem problemas motores, dando as mesmas, 

uma vida mais fácil, fazendo delas sujeitos capazes de serem incluídos em seu meio 

social. 



 
 

 
 

 

4 A IMPORTÂNCIA DOS MOVIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

No desenvolvimento infantil, o movimento é de suma importância para 

todas as crianças desde seu nascimento, que é observado como forma de interação 

com o mundo à sua volta. Esses movimentos são observados desde os primeiros 

dias, através das expressões faciais, dos movimentos de braços e pernas, do choro, 

da criança que começa a engatinhar ou dar os primeiros passos, na sua socialização 

ao brincar ou lidar com brinquedos ou objetos, expressando assim suas emoções, 

sentimentos, pensamentos, angústias, descontentamentos e também a felicidade que 

encontra no espaço que a rodeia. 

Pelos motivos citados acima, se faz relevante que os espaços sejam 

ampliados e também diversificados, de forma a proporcionar a criança todos os 

recursos que elas precisam para se desenvolverem. 

De acordo com RICNEI (Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil).  

As instituições de Educação Infantil devem favorecer um ambiente físico e 
social onde as crianças se sintam protegidas e acolhidas, e ao mesmo tempo, 
seguras para se arriscar e vencer desafios. Quanto mais rico e mais 
desafiador for esse ambiente, mais ele lhes possibilitará a ampliação de 
conhecimentos acerca de si mesma, dos outros e do meio em que vivem. 
(1998, vol. 3, p.36) 
 

Cabe às Escolas Infantis diversificar as práticas pedagógicas, 

proporcionando às crianças as ferramentas necessárias ao seu crescimento e 

desenvolvimento, sem comprometer a motricidade nos primeiros anos de vida. 

Faz-se necessário ressaltar que a dimensão corporal ao conjunto de 

atividades da criança, em que a motricidade é observada em funções que 

demonstram expressividade ou movimentos relacionados a posturas e gestos tem 

que ser algo prioritário nas creches ou escolas infantis, para que o desenvolvimento 

psicomotor não seja comprometido futuramente. 

Os jogos, brincadeiras, danças, música, o esporte tem que fazer parte do 

cotidiano das crianças em idade infantil, de forma a propiciar as mesmas as 

ferramentas que contribuirão para seu desenvolvimento físico, afetivo e psicológico. 

O RICNEI (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil) segue 

dizendo que,  



 
 

 
 

É importante que o trabalho incorpore a expressividade e a mobilidade 
próprias às crianças e que as conversas, brincadeiras, movimentos e gestos 
feitos pelas crianças não sejam entendidos como dispersão ou desordem, e 
sim como uma manifestação natural das crianças em geral. (1998, vol.3, 
p.43) 

 

Portanto, é necessário que o profissional da Educação Infantil, fique atento 

a tudo que passa ao seu redor e que seja relativo ao desenvolvimento das crianças, 

para que os movimentos e gestos que as mesmas expressam não sejam confundidos 

com disciplina ou como um mau comportamento infantil. 

De acordo com Almeida (2006), Doutor em Educação Infantil, “os recursos 

e as ferramentas que podem ser percebidos pela criança lhe serão muito importantes 

para garantir suas inserções sociais, sua socialização e sua interação com o mundo 

real”. ( p.29)  

Sendo assim, é de peculiar importância que os educadores estimulem as 

crianças, com todos os recursos disponíveis para que atividades relacionadas à 

psicomotricidade realmente se faça presente no desenvolvimento das crianças. 

A criança obtém e produz conhecimentos de acordo com os estímulos que 

recebe, portanto ao educador é o principal protagonista deste caminho do saber e do 

aprender, que se instala na vida das crianças desde os primeiros anos de vida. É dele 

a responsabilidade de lançar ao mundo infantil, novas expectativas, novos projetos e 

descobertas, sempre com o objetivo de estimular as crianças na procura do novo, do 

que acrescentará caminhos diferentes que até então não eram possíveis. 

 

5 LE BOUCH E A LATERALIDADE: A RELEVÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO 

PSICOMOTOR DA CRIANÇA 

 

A lateralidade é uma função que será descoberta pelas crianças de forma 

gradativa e que será desenvolvida de acordo com treinamento que as mesmas 

receberão pelos profissionais da Educação Infantil. Ela poderá mudar de mãos para 

iniciar a escrita, fato este que pode ocorrer porque as crianças estarão testando suas 

próprias condições e habilidades internas, e só completarão sua escolha, quando 

realmente se sentirem seguras. 

                           De acordo com Le Bouch, 

 
Os problemas reais ou aparentes decorrentes da lateralização são, com 
frequência fonte de ansiedade nos pais e em muitos professores da Escola 



 
 

 
 

Maternal. Se é verdade que certo número de dificuldades escolares está 
relacionado a problemas de lateralidade, a atitude mais correta a este 
respeito, a fim de ajudar a criança a conquistar e consolidar sua lateralidade, 
é uma ação educativa facilitadora permitindo-lhe exercer sua motricidade 
global. (1982, p.131) 

 

Desta forma obter-se-ão resultados satisfatórios e que facilitarão o 

desenvolvimento psicomotor, e, neste caso em especial, a ampliação e o incremento 

da lateralidade, será de grande importância para as crianças que se encontram nos 

primeiros anos da fase infantil.      

O desenvolvimento das percepções nas crianças nos primeiros anos de 

vida é de essencial relevância, tendo esta técnica o objetivo de desenvolver talentos e 

propor a elas um mundo à sua volta que envolva o reconhecimento dos sons, a 

percepção de cheiros, sabores e texturas dos alimentos, a noção do tempo em que se 

encontram, as sensações que se apresentam na percepção corporal, sejam elas, de 

dor, felicidade, tristeza ou prazer. 

No desenvolvimento da percepção musical, todo tipo de trabalho que 

envolva sons será bem-vindo dentro do ambiente escolar. As cantigas de rodas, 

músicas de qualquer origem e de reprodução sonora serão consideradas como 

grande aliada porque estimula a fala ao cantar, os gestos e coreografias pertinentes a 

música.  

                    Le Bouch, afirma que, 

 

A associação do canto e do movimento permite à criança sentir a identidade 
rítmica, ligando os movimentos do corpo aos sons musicais. Estes sons 
musicais cantados, emitidos pelas crianças representam um estágio prévio ao 
ajustamento a um suporte musical imposto à criança. (1982, p.182) 

 

A criança inicialmente tende a simular movimentos que são feitos de 

acordo com o ritmo musical a que elas estão subordinadas, que faz com que as 

mesmas desenvolvam suas habilidades relacionadas à psicomotricidade. Portanto, o 

estímulo inserido pelos profissionais de educação, dará às crianças a confiança 

necessária para que movimente e exercite a fala ao cantar e os membros ao se 

moverem. 

O desenvolvimento da percepção olfativa é de grande importância para o 

cotidiano da criança, em que mostrar a elas que o mundo que as rodeia é repleto de 

aromas e sensações diversificadas, farão parte do objetivo proposto pelos 

educadores na Educação Infantil. 



 
 

 
 

Atividades como desenvolver a percepção olfativa de aromas de plantas, 

flores, perfumes, de alimentos darão às crianças uma nova forma de se perceber o 

mundo à sua volta e de construir suas próprias convicções do que é real e novo no 

seu cotidiano. 

               Le Bouch (1982), diz que, 

 

As reações espontâneas não são pensadas, são dirigidas pouco a pouco por 
uma intencionalidade, verdadeira consciência do fim a alcançar e para que 
esta intencionalidade termine numa reação eficaz, supõe uma confiança 
fundamental nos meios práticos mobilizados para este fim. (1982, p.29) 

           

Caberá ao profissional da educação direcionar estratégias para que a 

percepção olfativa seja estimulada nas crianças e que elas possam reconhecer todas 

as espécies de aromas pertinentes ao mundo a que ela faz parte. 

A percepção gustativa é também de extrema relevância para o 

desenvolvimento infantil, pois, será através dele que as crianças poderão perceber 

que cada alimento terá um paladar diferenciado para ela. Diante deste fato, a repulsa 

ou a aceitação de um determinado tipo de alimento fará parte de seu paladar, o que 

demonstrará a percepção que as mesmas possuirão com relação ao alimento 

degustado. 

                    Sobre esse fato, Le Bouch salienta que 

 

A importância do meio humano é de criar atmosfera de estabilidade e de 
tranqüilidade, dando segurança à criança de aprofundar suas investigações e 
percepções, de permanecer em equilíbrio com este ambiente que lhe é ainda 
estranho, portanto, necessita de tempo para que novas descobertas sejam 
feitas. (1982, p.118) 

 

Sendo assim cada criança terá seu tempo de assimilar novas descobertas, 

e no que diz respeito à degustação, cada criança se comportará de uma forma com 

relação aos sabores disponíveis no seu cotidiano, algumas rejeitarão ou aceitarão de 

imediato algum alimento, outras poderão demorar mais tempo para apurar seu 

paladar a sobre diferentes oferecidos a elas. 

A percepção espacial deve ser vista com atenção uma vez que ele integra 

a criança ao ambiente do qual faz parte e desta forma a Escola tem que adequar 

espaços multidisciplicinares que propiciem condições para o pleno desenvolvimento e 

adaptação das crianças inseridas na Educação Infantil. O banheiro, cozinha, ginásio, 



 
 

 
 

jardins, salas de aulas, são ambientes que devem ser explorados pela criança para 

que a mesma reconheça o espaço que faz parte do seu dia a dia. 

                  De acordo com Le Bouch,  

o espaço é o primeiro lugar ocupado pelo corpo, no qual se desenvolvem os 
movimentos e sendo assim, o espaço tornará um espaço de configuração, 
definindo os aspectos da exploração através da manipulação, que permitirá 
estender o campo de ação e ter acesso a novas descobertas com mais 
profundidade. (1982, p.121) 

 

Portanto, observar-se-á a importância da exploração dos espaços a que as 

crianças têm acesso, de forma a proporcionar a elas novas descobertas, dentro do 

mundo na qual está inserida, dando a ela a chance de se encontrar como sujeito 

nestes ambientes que lhe são oferecidos, apontando a elas que há muito que ser 

vivenciado, percebido e posteriormente construído no ambiente na qual concorre. 

 

6 PERCEPÇÃO TEMPORAL: A CRIANÇA INSERIDA NO TEMPO E NO ESPAÇO  

 

No desenvolvimento da percepção temporal, o tempo é considerado uma 

habilidade difícil de ser trabalhado no ambiente escolar, por ter a criança dificuldades 

de distinguir o tempo real e o fictício. De acordo com Almeida (2006), “as histórias que 

ela ouve se passam em um tempo, as cobranças que ela escuta se passam em outro 

muito mais real, e o dia tem uma organização temporal que ainda não é domínio ou 

de aceitação ou de reconhecimento por parte dela” 

Esse fato acontece, porque a noção de tempo da criança é observada por 

ela de duas formas e que acontece no momento do “agora” e depois de muito tempo. 

O “agora” é o período que ela vivencia de imediato e o “muito depois” é o que 

acontecerá futuramente, mas não representa nada importante para ela. 

                   Le Bouch afirma que, 

A elaboração da informação temporal se faz primeiro ao nível da vivência 
corporal; só mais tarde a percepção do tempo tornar-se-á possível, pois ele 
depende de dois fatores: o condicionamento da criança ao tempo e a 
sincronização sensório-motora. (1982, p.113) 

 

Observar-se-á desta forma, que é imperioso que o educador e os pais 

condicionem as crianças para que as mesmas tenham condições de se localizar no 

tempo a que estão inseridas, de modo que elas entendam o que aconteceu no seu 

“ontem”, o que acontece no seu “hoje” e o que acontecerá no seu “amanhã”. 



 
 

 
 

Nas diversas formas de desenvolvimentos de percepções que foram 

analisadas, finalizar-se-á com o desenvolvimento da percepção corporal, em que 

cada corpo desenvolve uma ou várias características que lhe serão peculiares. 

Portanto torna-se salutar que se proporcione a criança uma série de 

possibilidades, dando a ela a chance de fazer novas descobertas, que terá grande 

significado para o que virá nos anos seguintes através de experiências até então 

inéditas para cada uma delas, e que será grande aliada para sua formação em geral e 

para que promova seu autoconhecimento. 

                    Alves elucida que, 

O primeiro objeto que a criança percebe é seu próprio corpo em que este 
conhecimento se estrutura através de sensações, mobilizações e 
deslocamentos. O esquema corporal é a organização das sensações relativas 
ao próprio corpo, não sendo nada mais do à imagem de si mesmo. (2005, 
p.24) 

 

A criança se observa e toma consciência do mundo ao seu redor através 

do seu corpo, fazendo com que encontre maneiras de se expressar por meio dele. 

Portanto a relação construída entre corpo e mente é de grande importância para a 

formação social e afetiva da criança nos primeiros anos de vida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observou-se que a psicomotricidade se faz relevante na Educação Infantil, 

pois a mesma se envolve em um amplo conceito que qualquer ação realizada pela 

criança, desde os movimentos que ela executa, nos gestos, nas expressões, nas 

brincadeiras das quais ela participa, em todas estas atuações envolve o movimento 

corporal, que caracteriza a psicomotricidade. 

Será por meio dos movimentos que a criança começará a explorar o 

desconhecido, evidenciando novas descobertas, proporcionando a ela novos saberes 

e aprendizados, que tenderão a aumentarem a cada fase de sua vida. 

O estímulo dos Educadores Infantis no sentido de promover o 

desenvolvimento físico e intelectual do educando será de grande responsabilidade e 

relevância, pois será através de suas observações como profissional da educação, 

que problemas poderão ser descobertos e posteriormente sanados. Caberá ao 

educador a função importante que será a de inserir estas crianças em um mundo até 

então ignorado por elas. 



 
 

 
 

 Concluir-se-á que os espaços multiplidisciplinares são ferramentas 

relevantes dentro do ambiente escolar, em que todos os espaços físicos que 

compõem a escola devem ser explorados pelas crianças objetivando sempre a 

descoberta de novas experiências. 

O contato com o novo, com o diferente dará a estes pequenos seres no 

início da sua educação em ambiente escolar, a chance de produzirem novas formas 

de observar o mundo a sua volta, fazendo com que a autoestima e autoconfiança seja 

construída gradativamente. 
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