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OS JOGOS E O DESENVOLVIMENTO 

PSICOMOTOR DA CRIANÇA 

  

Angela Maria Andreos 

 

Tendo como ponto referencial o corpo humano para 

realizarmos todas as atividades físicas, é preciso 

compreendemos a relação que se pode obter através da 

psicomotricidade diante de suas funções integradora para o 

desenvolvimento humano.   

Sendo assim, em qualquer situação que possa ocorrer 

movimentos, pode-se comentar em psicomotricidade.  

Sendo assim ocorre a pergunta:  

O que é psicomotricidade?  

É uma ciência terapêutica que surgiu na Europa há mais de 60 

anos, e foi na França na década de 60 que se instituiu o 

primeiro curso de psicomotricidade.  (ISPE-GAE, 2007).  

Sendo que o primeiro serviço de reeducação psicomotora foi 

elaborado na França após a segunda Guerra Mundial, no ano 

de 1947, pela equipe do Dr. J. Ajuriaguerra, com a iniciativa 

da Dra. Giselle Soubiran.  

Contudo, A ISPE-GAE e a SBP definem respectivamente a 

Psicomotricidade e o emprego de seu termo como; uma 
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neurociência que transforma o pensamento em ato motor 

harmônico. É a sintonia que coordena e organiza as ações 

gerenciadas pelo cérebro e as manifesta em conhecimento e 

aprendizagem.  

Para Alves (2003), a psicomotricidade é todas as ações feitas 

pelo ser humano, e que vem representada através das suas 

necessidades. Ou seja, é a integração psiquismo motricidade.  

Em outras palavras, a motricidade é resultante de ações do 

sistema nervoso sobre a estrutura muscular, dando resposta a 

estimulações sensoriais.  

Portanto, o psiquismo é baseado a um conjunto mental que 

envolve sensações, imagens, percepções, afeto, pensamento 

entre outros.      

Por esse motivo, que o desenvolvimento psicomotor é 

fundamental nos primeiros anos de vida que a criança, pois, é 

nesse período do nascimento aos 6 anos que o 

desenvolvimento psicológico como físico se dá mais rápido. E 

são através de exercícios psicomotores como, por exemplo, o 

jogar integra naturalmente o indivíduo a aspectos motores, 

cognitivos e sociais.  

Pois, a psicomotricidade no processo de aprendizagem 

segundo Le Bouch (1987):  

  

“A educação psicomotora deve ser considerada uma 

educação de base na escola primária. Ela 

acondiciona todos os aprendizados préescolares 

levando a criança a tomar consciência de seu corpo, 
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da lateralidade, a situar-se no espaço, a dominar o 

seu tempo, adquirir habilmente a coordenação de 

seus gestos e movimentos. A educação psicomotora 

deve ser praticada desde a tenra idade; conduzida 

com perseverança permite prevenir inadaptações 

difíceis de corrigir quanto já estruturadas”. ( LE 

BOUCH, 1987).  

  

Entretanto, ao assumir que é relevante estimular corpo para o 

desenvolvimento global do ser humano, é preciso ressaltar 

também sobre as habilidades psicomotoras, que envolvem: a 

visão periférica, a resistência à fadiga, a destreza manual e 

digital, o equilíbrio físico, a coordenação mãos e olhos, entre 

outros. E a exemplo de explanar alguma forma de estimular 

tais desenvolvimentos anteriormente citados, seria através do 

jogo:   

   

O jogo põe em função, de maneira extremamente 

variada, todas as possibilidades da criança: força 

muscular, flexibilidade das articulações, resistência 

ao cansaço, respiração, precisão de gesto, 

habilidade, rapidez de execução, agilidade, 

prontidão de resposta, reflexos, equilíbrio, etc 

(JACQUIN, 1963).  
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Contudo, o problema do desenvolvimento psicomotor para o 

professor é o de compreender e considerar as atividades físicas 

às capacidades e proporções corporais, afetivas e intelectuais 

dos da criança. Por isso é necessário que, a educação 

psicomotora seja desenvolvida em função das dificuldades 

apresentadas por cada aluno, e não em função dos métodos de 

ensino pré-existentes.  

 

O DESENVOLVIMENTO MOTOR DA CRIANÇA DE 2 

A 5 ANOS ATRAVÉS DOS JOGOS  

  

O movimento é uma dimensão importantíssima do 

desenvolvimento e da cultura humana. As crianças se 

movimentam desde quando são concebidas, adquirindo cada 

vez maior controle sobre seu próprio corpo e se apropriando 

cada vez mais das possibilidades de interação com o mundo. 

Engatinham, caminham, manuseiam objetos, correm, saltam, 

brincam sozinhas sou em grupo, com objetos ou brinquedos, 

experimentando sempre novas maneiras de utilizar seu corpo 

e seu movimento. Ao movimentarem-se, as crianças 

expressam sentimentos, emoções e pensamentos, ampliando as 

possibilidades do uso significativo de gestos e posturas 

corporais. O movimento humano, portanto, é mais do que 

simples deslocamento do corpo no espaço: constitui-se em 

uma linguagem que permite às crianças agirem sobre o meio 

físico e atuarem sobre o ambiente humano, mobilizando as 

pessoas por meio de seu teor expressivo.  
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“O trabalho com movimento contempla a 

multiplicidade de funções e manifestações do ato 

motor, propiciando um amplo desenvolvimento de 

aspectos específicos da motricidade das crianças, 

abrangendo uma reflexão acerca das posturas 

corporais implicadas nas atividades cotidianas, bem 

como atividades voltadas para a ampliação da 

cultura corporal de cada criança”. (BRASIL, 1998, 

p.15)  

  

O movimento é uma das principais bases da educação global 

da criança, desta forma, suas condutas são divididas em: 

condutas de base, neuromotoras e perceptivo-motoras.  

As condutas de base são responsáveis por aspectos 

primordiais, sendo eles o equilíbrio, a postura, a respiração 

voluntária, a coordenação dinâmica global, a coordenação 

segmentar e a coordenação dos músculos da face.  

 

 

 
CONDUTAS DE BASE  
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Equilíbrio    

É a capacidade de assumir e manter qualquer 

posição corporal contra a força da gravidade. 

A manutenção do equilíbrio resulta na 

interação dos músculos, trabalhando para 

manter o corpo em sua base. Divide-se em: 

equilíbrio estático e dinâmico.  

O equilíbrio estático pressupõe a 

coordenação neuromotora necessária para a 

manutenção de uma determinada postura, já 

o equilíbrio dinâmico implica uma adequada 

regulação postural nos diferentes 

movimentos.  

Postura  Constitui o padrão motor básico que garante 

a posição do corpo em relação ao seu centro 

de gravidade.  

Respiração Voluntária  A respiração constitui uma função 

automática e torná-la consciente em seus 

dois tempos, inspiração e expiração permite 

atuar sobre ela, visando uma ventilação 

pulmonar mais correta.  

Coordenação Dinâmica  

Global  

A coordenação é a resultante de uma 

harmonia de ações musculares em repouso e 

em movimento, como respostas a 

determinados estímulos. Esta coordenação 

refere-se à flexibilidade no controle motor e 

aos  
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As condutas neuromotoras são responsáveis pela estruturação 

do esquema corporal, sendo tal esquema o tomado de 

consciência global do corpo, que permite o uso simultâneo de 

determinadas partes, assim como conservar sua unidade nas 

múltiplas ações que pode executar. Ele regula a posição dos 

músculos e parte do corpo, mutuamente, em um movimento 

particular e varia de acordo com a posição do corpo.  
 ESQUEMA COPORAL  

FAIXA 

ETÁRIA  

ESTÁDIOS  O QUE PODE OCORRER  

De 0 a 3 anos  Fase do corpo 

vivido.  
- Desde o nascimento até 

os dois meses de idade, as ações 

da criança são estritamente 

sensoriais e motoras, 

representando um 

comportamento automático e 
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reflexo, dominado pela 

alternância alimentação/sono.  

- Pela necessidade de 

movimentar-se e de explorar tudo 

aquilo que a cerca, através de 

movimentos globais, a criança  

 

  progressivamente enriquece suas 

experiências motoras e começa a 

distinguir sue corpo do mundo 

dos objetos.  

- Todas as manifestações 

espontâneas da criança nesta fase 

não são pensadas, porém tendem 

a uma intencionalidade, ou seja, 

pouco a pouco o objetivo a ser 

atingido torna-se consciente. Por 

isso, faz-se necessário que o 

adulto promova situações de 

estimulação dessas vivências 

porque elas serão o suporte das 

etapas seguintes.  
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DE 3 a 6 anos  Fase do corpo 

percebido ou 

descoberto.  

- Levando-se em conta 

as experiências vividas 

anteriormente, a criança, nesta 

fase, será submetida a uma 

evolução rápida no plano da 

percepção.  

- com o aparecimento da 

função de interiorização, que 

representa uma percepção 

centrada no próprio corpo, a 

criança toma consciência de suas 

características corporais e 

verbaliza-as, produzindo ações 

que tornarão possível a melhor 

dissociação de movimentos.  

De 7 a 12 anos  Fase do corpo 

representado.  

- Caracteriza-se pela estruturação 

do esquema corporal, já que nesta 

idade a criança poderá 

representar mentalmente seu 

corpo diante de uma sequência de 

movimentos e controlar 

voluntariamente seus gestos 

desnecessários. Porém, somente a 

partir de 10 a 12 anos é que a 

criança irá dispor de uma 

verdadeira  
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Para a estruturação do esquema corporal são necessárias 

algumas especificidades como: imagem corporal, controle, 

conhecimento corporal e a lateralização.  

A imagem corporal é a experiência subjetiva da percepção do 

próprio corpo e dos sentimentos com respeito a ele. Deriva-se 

das sensações proprioceptivas (provenientes dos músculos e 

das articulações) interoceptivas (provenientes das vísceras) e 

inclui também a impressão que uma pessoa tem de si mesma.  

O controle (mobilização, imobilização, relaxamento) é a 

capacidade de descontração, global e segmentar do corpo e de 

suas partes. O conhecimento corporal constitui o 

conhecimento intelectual que uma pessoa tem do próprio 

corpo, se desenvolve posteriormente a imagem corporal e é 

adquirido por aprendizado consciente.  

A lateralização é o que designa uma atividade ou função 

particular que ocorre mais frequentemente em um lado do 

corpo do que no outro. Para alguns teóricos são no decurso do 
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período que sucede à experiência do corpo vivo, a partir dos 2 

anos , durante o período de discriminação perceptiva, que se 

elabora na criança a predominância lateral. Sendo a 

dominância funcional, vinculada a própria experiência da 

criança, ao seu amadurecimento e à elaboração do esquema 

corporal. É também nesse período que se realiza a maturação 

dos principais centros sociais e motores.  

Nas condutas perceptivo-motoras estão vinculadas as 

organizações temporais e espaciais. Alguns autores analisam 

as relações entre a organização temporal e espacial e o 

desenvolvimento da linguagem. Afirmam que a organização 

temporal estaria intimamente relacionada ao desenvolvimento 

da linguagem, enquanto o papel da organização espacial, com 

respeito a este, seria mais complexo e sua evolução, em certos 

aspectos, mais independentes. Abaixo seguem dois quadros 

que traçam o desenvolvimento espacial e temporal conforme a 

faixa etária.  

 

 

 

 PERCEPÇÃO ESPACIAL  

FAIXA 

ETÁRIA  

ESTÁDIOS  O QUE PODE OCORRER  
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Do 

nascimento 

aos 3 anos  

  

Espaço bucal, 

próximo e 

locomotor  

(espaço vivido)  

- As primeiras impressões 

sensoriais começam nos primeiros 

dias de vida. Embora não tenha 

movimentos coordenados, a não ser 

os da boca e dos lábios, a criança vai 

poder através deles, construir suas 

primeiras organizações espaciais 

(espaço bucal). A boca é o único local 

entre a sensação e o movimento.  

- Depois da boca, todo o corpo 

é fragmentado, cada uma das suas 

partes é descoberta progressivamente. 

Com o avanço dos processos 

maturacionais, envolvendo a 

motricidade e a sensorialidade, a 

criança chega à preensão (espaço 

próximo- não ultrapassa o 

alongamento do braço) e à locomoção  

 

  (espaço locomotor- começa pela 

marcha, mas não é medido em metro 

e sim em dados de experiência da 

criança).  
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De 3 a 7 

anos  

Espaço 

euclidiano  

(espaço orientado 

– orientação 

espacial).  

- A criança passa do espaço 

topológico para o espaço euclidiano 

através da descoberta das formas e 

das dimensões, chegando à 

representação dos elementos do 

espaço. Aos poucos, as noções de 

horizontalidade e verticalidade vão se 

desenvolvendo e a criança começa a 

estabelecer relações espaciais entre 

pessoas e objetos, utilizando para isso 

os processos cognitivos. A utilização 

do próprio corpo como ponto de 

referência na orientação espacial 

corresponde a uma evolução do 

esquema corporal, graças à função de 

interiorização.  

- Aos 7 anos a criança 

descobriu sua dominância, 

verbalizou-a e chega assim a um 

corpo orientado que lhe servirá de 

padrão para situar os objetos 

colocados no espaço circundante. A 

orientação dos objetos faz-se então, 



 
 

Angela Maria Andreos 

TransformarAção, São Paulo, v. 6 n.3, p. 1-23, mar. 2021 

17 

em função da posição atual do corpo 

da criança.  

Entre 7 e 12 

anos  

Espaço  

projetivo,  

intelectualizado  

(estruturação 

espacial).  

- A criança evolui na conquista do 

espaço projetivo, intelectualizado. Os 

pontos de referência exclusiva ao 

corpo. A passagem da percepção de 

um espaço orientado ao redor do 

próprio corpo para a representação 

mental de um espaço orientado, onde 

está situado como objeto, implica o 

desempenho de outras funções 

cognitivas que corresponde à fase das 

operações concretas, contemporâneas 

das primeiras  

 
 

 

séries do Ensino Fundamental.   

Quadro 3 :  Percepção espacial.   
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 PERCEPÇÃO TEMPORAL  

FAIXA 

ETÁRIA  

ESTÁDIOS  O QUE PODE OCORRER  

Do nascimento 

aos 3 anos  

Tempo vivido.  No período intra-uterino, o corpo 

da criança deve adaptar-se aos 

biorritmos maternos pelo 

processo de sintonização. O 

ritmo começa a ser registrado no 

corpo da criança através de seus 

movimentos, inicialmente 

parcelares e depois mais globais. 

Quando, do nascimento aos 3 

anos, a motricidade espontânea 

da criança organiza-se pela 

atuação da função de 

ajustamento, o ritmo representa a 

característica essencial do 

movimento eficaz. O que 

comumente é chamado de 

movimento coordenado 

corresponde a uma resposta 

harmoniosa e rítmica. Nesse 

período, a informação temporal 

tem um tratamento automático e 

é traduzida por um ajustamento 

motor rítmico.  
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De 3 a 6 anos  Tempo  

percebido  

(percepção ou 

orientação 

temporal).  

Apreensão 

percepto- 

motora do tempo.  

- Dá-se a analise consciente da 

informação temporal, realizada 

graças à atuação de uma forma de 

atenção seletiva. A percepção do 

tempo envolve a capacidade de 

captar em uma unidade 

perceptiva uma série de 

mudanças que duram apenas 

alguns segundos e que 

correspondem ao presente 

psicológico. Esta forma de 

percepção de uma ordem, de uma 

organização, resultando na 

discriminação das estruturas 

rítmicas; aspecto quantitativo – 

percepção de intervalos 

temporais (durações) de 

variações intensivas 

(acentuações). 

 

Quadro 4: Percepção temporal.  
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Desta forma o desenvolvimento global da criança perpassa 

pela psicomotricidade, sendo importantíssimo dentro do 

processo de maturação da mesma. Para Fonseca (2009) 

psicomotricidade é uma prática que contribui para o pleno 

desenvolvimento da criança no ensino-aprendizagem, que 

favorece os aspectos físicos, mental, afetivo-emocional que 

contribui para a formação da sua personalidade.  
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