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CRIANÇAS ESPECIAIS: PSICOMOTRICIDADE COMO UM AUXILIO NO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM A EDUCAÇÃO ESPECIAL. 

 

Resumo:  

Partindo desta concepção é compreendida a necessidade de doar às crianças um atendimento 
que tenha um olhar diferenciado a suas necessidades especiais, por essa razão, questiona-se: quais 
as colaborações da psicomotricidade no método de aprendizagem da criança com necessidades 
educacionais especiais? Para responder a inquietude, objetivou-se reconhecer as colaborações da 
psicomotricidade em alunos com necessidades educacionais especiais, ressaltando que esta ajuda à 
criança a se desenvolver da melhor forma possível, colaborando para sua vida social. Porém, procurar 
pensar sobre a importância na metodologia do ensino-aprendizagem para as crianças com 
necessidades educacionais especiais, destacando que por meio dela existe uma educação que visa à 
evolução global do educando, consequentemente, este deve ter um lugar assegurado no cotidiano 
escolar apropriado a seus inúmeros benefícios. Atualmente, a pesquisa conduz para a ligação com a 
lateralidade, a estruturação espacial, a orientação temporal e as dificuldades escolares, enfatizando a 
prioridade de se tomar consciência das relações existentes entre o gesto e a afetividade como, por 
exemplo: a desigualdade entre o caminhar de uma criança segura de si mesma e o de uma criança 
tímida. 

Palavras-chave: Psicomotricidade. Criança. Aprendizagem. Necessdades Educacionais Especiais. 

Summary: 

Starting from this conception is understood the need to donate to the children a care that looks carefully 
at their special needs, for that reason, it is questioned: what are the collaborations of psychomotricity in 
the learning method of the child with special educational needs? In order to respond to the restlessness, 
it was aimed to recognize the collaborations of psychomotricity in students with special educational 
needs, emphasizing that this helps the child to develop in the best possible way, collaborating for their 
social life. However, to try to think about the importance in teaching-learning methodology for children 
with special educational needs, noting that through it there is an education that aims at the overall 
evolution of the learner, consequently, the learner must have a place assured in the school routine 
appropriate to benefits. Currently, research leads to the link with laterality, spatial structuring, temporal 
orientation and school difficulties, emphasizing the priority of becoming aware of the relationship 
between gesture and affectivity, such as the inequality between walking of a child confident of itself and 
that of a shy child. 

Keywords: Psychomotricity. Kid. Learning. Special Educational Needs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

1- INTRODUÇÃO 

 

A finalidade deste trabalho é ponderar sobre a inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais num sistema aceitável de ensino.  

 A educação Especial é uma modalidade de ensino destinada a educandos com 

necessidades educativas especiais no campo da aprendizagem, originadas quer de 

deficiência física, sensorial, mental ou múltipla, de características como altas 

habilidades, dotado de inteligência ou talento.  

Para Vieira e Pereira (2003), a deficiência deve ser considerada 

fator natural e possível a qualquer pessoa. A pessoa portadora de 

deficiência necessita de contínua estimulação e isto desafia o 

educador a ser criativo. “O professor deve propiciar um clima de 

criatividade em suas aulas para que haja prazer no 

ensino/aprendizado” (CABRAL, 2001, p. 62).  

É necessário que os profissionais, relacionados com os envolvidos em relação 

ao atendimento e orientação dos educandos, possam ter conhecimento de suas 

deficiências e assim poder estimular os alunos (as) através de uma nova prática 

pedagógica.  

Todavia, todos possuem dificuldades de aprendizagem e é necessário intervir, 

com ações envolvendo mais aulas práticas no contexto escolar.  

Os alunos com deficiência precisa de atividades que tenham significados, 

concretos, que intervenha consideravelmente em seu rendimento. 

O trabalho psicomotor deve primordialmente respeitar o ritmo da criança e 

propiciar-lhe estimulação adequada para o desenvolvimento de suas habilidades.  

É imprescindível que seja criado programas e implementados de acordo com 

as necessidades especificas das crianças.  

Segundo MILLS (apud SCHWARTZMAN, 1999, p.233) “a  

educação da criança é uma atividade complexa, pois exige 

adaptações de ordem curricular que requerem cuidadoso 

acompanhamento dos educadores e pais.” 

Este estudo aborda os conceitos da psicomotricidade que poderá contribuir de 

forma satisfatória na aprendizagem das crianças com deficiências. 

O desenvolvimento do esquema corporal, lateralidade, estruturação espacial, 

orientação temporal e pré-escrita são precisos na aprendizagem; Um problema em 

um destes elementos poderá trazer danos a um bom conhecimento. 
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Constitui-se, então a relevância do professor ser conhecedor das contribuições 

da psicomotricidade, e se falando de educação especial, nem se fala, pois além de 

desenvolver inúmeras aptidões no aluno, diversas vezes se permite a livre expressão, 

ações independentes e a socialização.  

É essencial que a psicomotricidade seja desenvolvida e trabalhada por todos 

os profissionais, não só na disciplina de Educação Física, como é de práxis nas 

escolas. 

E promissor por muitas possibilidades de fortalecer a dimensão psicomotora 

dos alunos, principalmente, em alunos com deficiências, unidas com os domínios 

cognitivos e sociais que aparecem como uma ferramenta de grande importância na 

educação especial.  

Segundo, Fonseca (1998, p. 368) ele diz que a psicomotricidade é um meio 

inesgotável de aprimoramento perceptivo-motor, que põe em jogo a complexidade dos 

processos mentais e a polivalência preventiva e terapêutica das dificuldades de 

aprendizagem. 

É preciso que todos estejam atentos, principalmente quando se trata de 

crianças com necessidades educacionais especiais. O educador deve estar disponível 

para experimentar o mundo e conhecer a si mesmo, pois somente poderá ajudar o 

outro na busca de autoconhecimento se possuir confiança em si mesmo.  

A psicomotricidade torna capaz ao educador uma base teórico-prática através 

da qual ele possa entender os sinais que seu aluno (a) expresso através da 

corporeidade. Para desempenhar um trabalho com ponderação, o professor deve ter 

conhecimento teórico e prático da psicomotricidade. 

Em específico às crianças deficientes, que mostram algumas limitações, o 

trabalho psicomotor deve primeiramente respeitar o ritmo da criança e oportunizar lhe 

estimulação adequada para desenvolvimento de suas habilidades.  

Programas devem ser criados e colocados em prática de acordo com as 

necessidades exclusiva das crianças.  

O indivíduo que nasce com algumas particularidades ou que adquire ao passar 

de sua vida tem em seu dia - a - dia grande dificuldades e muitos desafios a serem 

alcançados.  

Não é só a deficiência apontada que torna o aprendizado, difícil, mas também 

é sobre tudo a atitude da sociedade em relação às suas dificuldades. Com tudo, não 

só a criança como também seus familiares sofrem diante dos preconceitos e 

geralmente não encontram apoio nas instituições por onde passam. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 afirma que a 

oferta de educação especial é dever do Estado e deve ter início na faixa etária de zero 

a seis anos, durante a educação infantil.  

A psicomotricidade é um quesito socializador muito relevante e pode ser 

associado no processo de aprendizagem.  

Em razão de que a psicomotricidade permite a criança a se expressar de forma 

natural e criativa, ajudando a desenvolver a sua capacidade de socializar. 

O indivíduo que nasce com algumas particularidades ou que adquire ao passar 

de sua vida tem em seu dia - a - dia grande dificuldades e muitos desafios a serem 

alcançados.  

As atividades psicomotoras simplificam o acompanhamento e desenvolvimento 

de alunos especiais. É preciso que os profissionais envolvidos com a assistência e 

orientação destes educandos, possam conhecer os benefícios de estimulá-los por 

meio da psicomotricidade.  

Elas propiciam uma vida saudável e que gere resultado, criando uma 

integração segura e adequada ao desenvolvimento do corpo, mente e do espírito.    

Assim sendo, este estudo bibliográfico visou responder a seguinte inquietação: quais 

as colaborações da psicomotricidade no caminho da aprendizagem do aluno (a) com 

necessidades educacionais especiais?  

Para responder a problemática pretendeu-se reconhecer as contribuições da 

psicomotricidade em alunos com necessidades educacionais especiais, ressaltando 

que com este auxílio à criança se desenvolve da melhor forma possível, contribuindo 

para sua vida social e assim meditar sobre sua importância no processo ensino-

aprendizagem para os alunos com necessidades educacionais especiais destacando-

se que por meio dela há uma educação que busca o desenvolvimento global do 

educando. 

 É importante saber que toda escola inclusiva deve propiciar que o aluno vença 

suas dificuldades, tornando-se livre para aprender e para viver.  

A psicomotricidade pode ser um excelente caminho. 
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2-MATERIAL E MÉTODOS 

 

Encontram-se, no mercado, vários aparelhos que serve para fazer avaliação já 

padronizada e que têm muita relevância e utilidade em nosso cotidiano. 

Como sugestão, as equipe podem construir seus próprios instrumentos, e 

graças a Deus já existe em algumas redes de educação. Por exemplo: As fichas para 

que os educadores possam registrar suas observações e por fim realizem suas 

análises em equipe da qual os educadores devem fazer parte.  

Além do baixo custo de recursos, a realização interna ajuda a adaptação às 

necessidades dos alunos que utilizam. 

Existem também os questionários para coletas de dados e jogos para que o 

educador insira nesse método avaliativo que é de grande relevância.  

A avaliação é todo um caminho de ensino-aprendizagem e deve ser planejados 

como também os instrumentos a serem utilizados para o diagnostico. 

Este procedimento deve dar uma resposta às questões de: o que se quer 

avaliar? Como avaliar? Como saber se o aluno com deficiência adquiriu ou não os 

saberes novos e desenvolveu as competências que a instituição previu que 

adquirisse?   
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3-DESENVILVIMENTO  

 

A metodologia usada para a realização deste artigo foi à pesquisa bibliográfica, 

por meio de artigos disponíveis em sites e livros. Houve a utilização das palavras 

chaves.  

Para a seleção das fontes, foram consideradas como critérios as bibliografias 

que abordam a Educação Especial e especialmente a importância da 

Psicomotricidade nas crianças com deficiências. 

 De acordo com Mazzotta (2005): As religiões, com todo o seu poder cultural, 

ao expor o homem como imagem e semelhança de Deus, ser perfeito, propunha a 

ideia da condição humana, como perfeição física e mental. E não sendo parecidas 

com Deus, as pessoas com imperfeições eram postos à margem da condição 

humana.  

Segundo Luckesi (2005), ele diz que o papel da avaliação é diagnosticar a 

situação da aprendizagem, tendo em vista dar apoio à tomada de decisão para 

melhorar o rendimento do educando. A avaliação, segundo o autor é um método e 

uma dinâmica. Na proporção em que busca um meio onde consigam aprender o que 

é preciso para o crescimento do educando.  

Considerando que o processo de aprendizagem das crianças com 

necessidades educativas especiais é igual aos das outras crianças, visto que estão 

ligadas as interações sociais e a mediação; o educador deve ter um olhar atento e 

investigativo, no sentido de identificar a melhor forma de trabalhar com esses 

discentes, e poder colocar em prática as adaptações curriculares que se fizerem 

necessário. 

Para ser coerente com essa novidade, à avaliação é prioridade para o 

desenvolvimento.  

A psicomotricidade estimula os movimentos da criança, motiva a capacidade 

sensitiva, cultiva a capacidade perceptiva através da resposta corporal. Organiza a 

capacidade dos movimentos, utilizando objetos reais e imaginários, amplia e valoriza 

a identidade própria, cria segurança e respeito aos espaços dos demais. 

Segundo, (MORA, 2007). Os primeiros contatos de sensação de movimento 

admitem ao ser humano colocar em prática as atividades e realizar suas 

necessidades, esta vem a acontecer em primeiro lugar dentro do útero materno. É ali 

que o feto começa a exercer pressão contra as paredes uterinas ao mobilizar suas 

extremidades, oferecendo uma realimentação sensorial tátil.  
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4- CONCLUSÃO 

 

 A LDB 9394/96 em seu artigo decreta que é obrigação dos sistemas de ensino 

assegurar aos educandos com necessidades especiais a sua integração na vida, na 

sociedade e criar meios de incluir no mercado de trabalho aqueles que  têm condições 

de exercer uma profissão. 

As diretrizes existentes na Declaração de Salamanca incluem questões como: 

prioridades de novas ideias sobre as necessidades educacionais especiais (NEE),  

priorizando a escola regular como o meio capaz para combater a inclusão; agilidade 

dos programas de estudo; formação e treinamento dos educadores; oferecer serviços 

de apoio externamente; atuação na comunidade escolar nos métodos de organização 

e preparação das tomadas de decisões relacionadas às carências educacionais 

especiais. 

A relação da afetividade e a cognição no crescimento do aluno na instituição 

escolar estão ligadas, e com isso pode criar sua personalidade, seu desempenho 

escolar. O aluno que se sente acolhido, respeitado e amado por todos adquire 

confiança, e sua autoestima é relativamente positiva em relação a si mesma, e tudo 

isso significa mais garra para aprender, mais segurança. 

Educar para a vida é perceber que cada um tem seu potencial e que conviver 
com as diferenças fazem parte do nosso cotidiano de nossa vida.  

É ensinar a esses alunos algo que realmente lhes interessem que sejam úteis, 
fazendo com que se sintam importantes. 

A psicomotricidade hoje é criada como um complemento maior da motricidade, 
resultado de uma união entre o indivíduo e o meio. O crescimento psicomotor é de 
grande importância na antecipação de problemas relacionados à aprendizagem, 
como: a reeducação motora, cognitiva, e afetiva social. 

Na psicomotricidade, o corpo não é entendido como um aparelho, um 
instrumento mecânico de adaptação ao meio, o foco esta centralizado na importância 
da qualidade relacional e na comunicação, observando à fluidez, a organização 
prática do indivíduo. 

Desta forma, a psicomotricidade se destaca pela posição global do sujeito, 
podendo ser compreendida como a função do ser humano que condensa o psiquismo 
e a motricidade com o propósito de permitir ao indivíduo adequar-se ao meio de forma 
flexível e harmoniosa.  

O desenvolvimento psicomotor tem início a partir da conexão com o outro - a 

mãe. Ao nascer, a criança permanecerá descobrindo seu corpo com o mundo que a 

rodeia e, assim começará a perceber que possui um corpo e que pode usá-lo ao longo 

desses processos psicomotores. 
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