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RESUMO 

 

A brincadeira pode ser considerada uma atividade criadora, onde a realidade e a 
fantasia se juntam e produzem novas possibilidades de interpretação pelas crianças, 
estimulando a construção de relações sociais com outros sujeitos. Pelo ato de 

brincar a criança desenvolve habilidades básicas e expande seu potencial motor. 
Muitos estudos atualmente têm mostrado através de intervenções que a brincadeira 

e o jogo, contribuem significativamente para o desenvolvimento dos aspectos 
psicomotores e que o ensino dos conteúdos da Educação Física, ou qualquer outro, 
na Educação Infantil deve se dar de forma recreativa, pois, nessa fase a criança 

deve experimentar e praticar todos os tipos de movimento, sendo esse de forma 
prazerosa.  Diante disso, esse trabalho objetivou verificar quais benefícios a 

brincadeira, presente nas aulas de Educação Física na Educação Infantil, irá 
propiciar para as crianças em seus aspectos psicomotores. Logo, os procedimentos 
metodológicos utilizados para esse fim, foram compostos por uma revisão 

bibliográfica, onde foi realizada uma busca em bases de dados, por artigos, 
monografias, dissertações, teses e livros. Os estudos presentes na revisão 

bibliográfica mostram que a brincadeira nas aulas, propiciam às crianças diversas 
experiências enriquecedoras, dentre elas, a melhora do equilíbrio, lateralidade, 
coordenação motora global e fina, estruturação espacial e temporal. Portanto, 

concluímos que as brincadeiras, são essenciais para o aprimoramento de aspectos 
psicomotores na primeira infância. 

 
 

Palavras-chave: Brincadeira. Educação Infantil. Educação Física Escolar. 

Psicomotricidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Play can be considered a creative activity, where reality and fantasy come together 
and produce new possibilities for interpretation by children, it will stimulating to build 

social relationships with other subjects. By playing the child develops basic skills and 
expands their motor potential. Many studies today have shown through interventions 
that play and play contribute significantly to the development of psychomotor aspects 

and that the teaching of the contents of Physical Education, or any other, in 
Childhood Education must occur in a recreational way, because in this stage the 

child should experience and practice all kinds of movement, this being pleasantly. In 
view of this, this work aimed to verify what benefits the play, present in the Physical 
Education classes in Early Childhood Education, will provide for children in their 

psychomotor aspects. Therefore, the methodological procedures used for this 
purpose were composed by a bibliographical review, where a database search was 

carried out, by articles, monographs, dissertations, theses and books. The results 
show that the game present in the classes provide the children with several enriching 
experiences, among them, the improvement of balance, laterality, global and fine 

motor coordination, spatial and temporal structuring. Therefore, we conclude that 
play are essential for the improvement of psychomotor aspects in early childhood. 
 

 

Keywords: Play. Child Education. School Physical Education. Psychomotricity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica acerca dos 

benefícios da brincadeira para o desenvolvimento dos elementos psicomotores das 

crianças durante as aulas de Educação Física na Educação Infantil. Para Trentini e 

Paim (1999), a revisão de literatura ou a revisão bibliográfica é a análise crítica e 

ampla das publicações correntes em uma determinada área de conhecimento. Este 

tipo de pesquisa tem como finalidade colocar o pesquisador em contato direto com 

tudo que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto (MARCONI; 

LAKATOS, 2007). Os instrumentos usados para a coleta de dados foram às bases 

de dados LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências Sociais e da 

Saúde) e Scielo (Scientific Eletonic Library Online). Quanto à amostra, levou-se em 

consideração na seleção de artigos, a variável de interesse. Após serem coletados 

os dados, realizamos uma leitura de todo o material e as principais informações 

foram compiladas e usadas na revisão de literatura.  

Antes mesmo de seu nascimento, o ser humano já começa a desenvolver-se, 

no entanto, é após seu nascimento que começa a receber estímulos; e, quanto mais 

estímulos recebe, maiores são as chances de desenvolvimento. A Psicomotricidade 

é vista como a ciência que estuda o corpo e a mente de forma integrada. Vayer 

(1977) afirma que do ponto de vista reeducativo a Psicomotricidade se configura 

como uma ação pedagógica e psicológica que utiliza a ação corporal com o objetivo 

de melhorar e/ou normalizar o comportamento geral da criança, facilitando o 

desenvolvimento de sua personalidade em todos os aspectos. 

Já a Educação Infantil, faz parte dos primeiros anos de vida da criança na 

escola, e segundo a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB), “[...] tem 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade [...]” (BRASIL, 1996, p.49). 

No contexto da Educação Infantil, as brincadeiras, que têm por caracterísitica 

a espontaneidade,  possuem um papel fundamental em relação ao desenvolvimento 

dos elementos psicomotores. A infância é a faixa etária crucial para a formação da 

criança, pois se trata do período em que ela está construíndo sua identidade e parte 

de sua estrutura física, afetiva e intelectual (MALUF, 2008). Segundo Borba (2006), 

o plano não formal das brincadeiras possibilita a ampliação de competências e 
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conhecimentos, por isso a importância da mesma estar presente no cotidiano das 

crianças.  

O ensino dos conteúdos da Educação Física na Educação Infantil deve se dar 

de forma recreativa. Pois, quando a aula possui caráter lúdico, é possível agradar as 

crianças e concomitante a isso desenvolver suas habilidades motoras 

(CACCIATORE, 2010). Para Piaget (1975), independente do nível de ensino, o 

professor deve sempre buscar o maior nível de desenvolvimento do aluno. Toda e 

qualquer tarefa e atividade têm que ser valorizadas e adequadas ao nível que se 

pretende alcançar e aos objetivos propostos.  

Logo, este trabalho objetivou verificar se a brincadeira quando inserida nas 

aulas de Educação Física na Educação Infantil colabora para o desenvolvimento dos 

elementos psicomotores das crianças. O mesmo está dividido em três capítulos:  o 

primeiro aborda a Psicomotricidade, conceito e história; o segundo a Educação 

Física Escolar, enquanto o terceiro trata do jogo e da brincadeira na infância. 

Portanto, a relevância deste trabalho reside na abordagem da brincadeira e 

dos benefícios que esta pode acarretar quando se faz presente nas aulas, para 

contribuir no desenvolvimento psicomotor das crianças, uma vez que este é 

fundamental para aquisição de outras habilidades importantes, constituindo uma 

base para que a criança se desenvolva em outras áreas como a social, cognitiva, e 

afetiva.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Conceitos da Psicomotricidade 

 

O estudo do termo Psicomotricidade desde a década de 70 pretendia a 

compreensão de fenômenos clínicos acerca da relação mente e movimento do 

homem. Vayer (1977) conceitua psicomotricidade no âmbito educativo, como sendo 

uma ação pedagógica e psicológica que utiliza a ação corporal como instrumento 

para melhorar ou normalizar o comportamento geral da criança e consequentemente 

facilitando o desenvolvimento de todos os aspectos de sua personalidade. 

O Instituto Superior de Psicomotricidade e Educação e o Grupo de Atividades 

Especializadas (ISPE-GAE), compreende a Psicomotricidade como sendo uma 

neurociência que expressa o pensamento através do ato motor harmônico. 

Representa a sintonia fina que coordena e organiza as ações gerenciadas pelo 

cérebro e as manifesta em forma de conhecimento e aprendizado (ISPE-GAE, 

2017). Segundo Otoni (2007), esta é caracterizada pela articulação entre o 

movimento e o corpo, e tem como objetivo desenvolver o aspecto comunicativo do 

corpo possibilitando ao indivíduo domina-lo, pensar seus gestos, aumentar sua 

eficácia e aperfeiçoar seu equilíbrio. O termo psico está relacionado á nossa 

capacidade de pensar o movimento, enquanto a motricidade, está relacionada a 

capacidade de realizar o movimento imaginado. Em virtude das diversas 

concepções sobre a Psicomotricidade ocorreu o surgimento da compreensão deste 

termo levando-se em consideração vertentes de pensamentos diferentes. No âmbito 

da saúde e educação, é definida como uma ciência de síntese, com enfoques 

múltiplos, que procura esclarecer problemas que afetam o ser humano e sua 

convivência com os demais (MELLO, 2002). Independente das diferentes escolas de 

pensamento filosófico das quais ela faz parte, a mesma visa à expressão motora 

através da utilização psíquica e mental do sujeito (MELLO, 2002).  Portanto, a 

Psicomotricidade compreende o trabalho com o ser humano de forma integral e 

contextualizada, correlacionando seu estado psicológico e seus aspectos motores. 

 

 2.2 A história da Psicomotricidade 
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Segundo alguns autores, a histórica da Psicomotricidade surgiu atrelada a 

história da compreensão do corpo e manteve um longo percurso de grandes 

transformações, vindo a culminar em modernas concepções a cerca do seu 

significado (COSTE, 1992). 

A história do saber da psicomotricidade representa já um século de esforço 
de ação e de pensamento. A sua cientificidade na era da cibernética e da 
informática, vai-nos permitir certamente, ir mais longe da descrição das 

relações mútuas e recíprocas da convivência do corpo com o psíquico. Esta 
intimidade filogenética e ontogenética representam o triunfo evolutivo da 
espécie humana, um longo passado de vários milhões de anos de 

conquistas psicomotoras (FONSECA, 1988, p. 99).   

 

 Na Grécia Antiga, encontram-se registros acerca deste assunto, uma 

vez que, nesta época valorizava-se o culto ao esplendor físico e o corpo era 

compreendido como algo belo, representando a beleza da alma, e sua saúde era 

sempre valorizada. A palavra corpo, do latim corpus, significa tecido de membros, 

envoltura da alma, embrião do espírito (LEVIN, 2003). Desde tempos remotos até os 

dias atuais, a concepção do corpo sofreu inúmeras transformações. Platão afirmava 

que havia um dualismo radical dentro do ser humano, o homem era alma e corpo, 

apresentando assim a dicotomia na psicomotricidade, afirmando a alma como parte 

principal. Descartes acreditava na dualidade entre corpo e alma, onde o corpo 

possui vida própria, no entanto era influenciado pelas paixões (FONSECA, 1993). 

Aristóteles (384-322 a.C.), corroborava este dualismo, o corpo-alma significava: 

“uma certa quantidade de matéria (seu corpo) moldada numa forma (sua alma)”  

(MORIZOT, 1982, p. 54). 

No ano de 1870, o termo Psicomotricidade foi empregado pela primeira vez, 

pois, surgiu a necessidade médica de encontrar uma área que explicasse certos 

fenômenos clínicos (ABP, 2017). Em 1909 Ernest Dupré neuropsiquiatra, ao 

pesquisar as relações psíquicas e relações motoras, introduz o conceito de 

debilidade motora (MELLO, 2005). Este foi identificado por Ajuriaguerra como: 

Um estado patológico, congênito, do movimento em geral hereditário e 

familiar, caracterizado pela exaltação dos reflexos tendinosos, perturbação 
do reflexo plantar, sincinesias, inépcia dos movimentos voluntários 
intencionais que chegam à impossibilidade de realizar voluntariamente a 

resolução muscular (1983, p. 232). 

Muitos outros autores realizaram estudos importantes acerca da 

Psicomotricidade. Foram significativos os trabalhos de Ajuriaguerra, Claparède, 

Piaget, Wallon, Schilder, Montessori e outros autores de publicações mais recentes. 

Inicialmente os estudos sobre a Psicomotricidade detiveram-se apenas a 
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compreensão teórica, principalmente acerca do desenvolvimento motor da criança, 

como também sobre a relação entre o atraso no desenvolvimento motor e o atraso 

intelectual da criança.  A Psicomotricidade enfatiza a relação entre motricidade, a 

mente, a afetividade e o ambiente sociocultural, usando a técnica para facilitar a 

abordagem global da criança (MELLO, 2005).  

Em 1928, o psicólogo desenvolvimentista Arnold Gessell criou uma escala a 

fim de medir os diferentes aspectos do desenvolvimento infantil (adaptativa, verbal, 

motora e social). Contudo, apenas em 1985, ocorreu a análise das capacidades e 

potencialidades infantil, tornando-se possível avaliar o desenvolvimento psicomotor, 

verificando se estes eram compatíveis com o esperado pra idade (ARAÚJO, 1992). 

De modo distinto, Piaget relatou a relação evolutiva da psicomotricidade com a 

inteligência. Nas décadas de 50 e 60, destacou-se o estudo do desenvolvimento 

motor infantil, como base de conhecimento pela Educação Física. 

No Brasil a história da Psicomotricidade seguiu os passos da Escola 

Francesa. Era nítida a influência da Escola Francesa de Psiquiatria Infantil e da 

Psicologia no mundo (LOUREIRO, 2002).  No início, foi assimilada como recurso 

pedagógico, com o objetivo de corrigir distúrbios e desenvolver lacunas de 

desenvolvimento. O público alvo era a criança excepcional, e foi introduzida nas 

escolas especiais. Por volta dos anos 70, a Psicomotricidade chega ao Brasil como 

uma linha de pensamento. Logo após esse período a mesma ampliou seus estudos 

nas áreas ligadas à aprendizagem (GALLARDO, 2009).  

A psicóloga e pedagoga Helena Antipoff, assistente do neurologista e 

psicólogo suíço, Édouard Claparède, no instituto Jean-Jacques Rousseau em 

Genebra, trouxe para o Brasil sua visão e experiência em deficiência mental 

baseada na pedagogia do interesse (ISPE-GAE, 2017). Em 1970, é fundada a 

primeira clínica de Psicomotricidade na cidade do Rio de Janeiro por Beatriz Saboya 

uma das fundadoras da SBP (ABP, 2017). O primeiro encontro nacional de 

psicomotricidade foi realizado em 1979, pelo ISPE-GAE. Um ano depois, em 1980, é 

fundada a Sociedade Brasileira de Terapia Psicomotora (SBTP), que anos mais 

tarde, em 1986, passa a se chamar Sociedade Brasileira de Psicomotricidade (ABP, 

2017). O primeiro curso de pós-graduação lato-senso em Psicomotricidade é 

reconhecido no ano de 1992 e em 1996 é criada a Ordem Nacional dos 

Psicomotricistas (LOUREIRO, 2002). 
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Atualmente a Psicomotricidade destaca-se na educação perceptivo- motora e 

tem buscado o desenvolvimento global da criança, proporcionando aos professores 

de Educação Física Escolar uma nova perspectiva pedagógica, melhorando desta 

forma a qualidade de sua aula (FONTANA, 2012). 

 

2.3 Elementos básicos da Psicomotricidade 

 

O desenvolvimento durante os primeiros dias de vida é o momento no qual 

ocorrem diversos processos fisiológicos relacionados a aspectos emocionais e 

motores, sendo estes importantes para a maturação normal do indivíduo. É 

necessário que haja investimento no desenvolvimento global da criança para que 

esta possa se desenvolver corretamente (FONTANA, 2012). Para isso a criança 

precisa possuir domínio de alguns gestos motores, sendo eles: estruturação 

espacial; estruturação temporal; esquema corporal; equilíbrio; ritmo; lateralidade; 

coordenação motora global; coordenação motora fina.  

A estruturação espacial ocorre quando o indivíduo toma consciência de seu 

próprio corpo em relação ao meio que está inserido. Para De Meur e Staes (1984), a 

estruturação espacial ocorre quando o indivíduo possui o conhecimento da ação e 

movimenta-se em determinado local com a capacidade de adaptar-se as limitações 

do espaço. É uma construção mental desempenhada através dos movimentos em 

relação aos objetos inseridos no ambiente (OLIVEIRA, 2002).  O indivíduo que 

possui uma boa estruturação espacial consegue ter noção do lugar ocupado por ela, 

por outras pessoas e coisas, ou seja, ele possui maior controle e domínio corporal 

(FONTANA, 2012). 

 Estruturação temporal é a predisposição de calcular o tempo dentro da ação, 

organizar-se a partir da própria velocidade, e situar-se no momento presente 

relacionando o antes e o depois, avaliando o movimento e diferenciando a rapidez e 

a lentidão (OLIVEIRA, 2002). Para De Meur e Staes (1984), é a capacidade de 

situar-se em uma sucessão de acontecimentos, como: antes, após, durante e 

perceber também os intervalos entre os mesmos. No início, a criança apresenta 

dificuldades em compreender o tempo, pois possui um ritmo de tempo próprio e o 

demonstra através de suas necessidades biológicas. Portanto, é necessário que haja 

um ajuste, por parte da mesma, dos seus ritmos corporais às condições impostas 
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pelo ambiente. Desta forma no decorrer de seu desenvolvimento ela conseguirá 

adquirir a noção de tempo (ALVES, 2004). 

Esquema corporal é a impressão que o indivíduo possui de seu próprio corpo 

relacionado ao meio em que vive, esse elemento é básico para a formação da 

personalidade do indivíduo. Assim, ao sentir-se bem com seu corpo, situará seus 

membros a fim de modificar suas descobertas e consequentemente localizar 

objetos, pessoas e acontecimentos (DE MEUR; STAES, 1984). As informações 

cenestésicas ou proprioceptivas auxiliam na construção do conhecimento da criança 

sobre seu corpo e o crescimento deste, com o ajuste e modificação de seu esquema 

corporal (GORETTI, 2017). Com esse conhecimento é possível que a criança 

manipule e utilize o corpo para se relacionar com o mundo à sua volta (LE BOULCH, 

1983). Arruda apud Orfan (2014) indica que há três etapas para o desenvolvimento 

do esquema corporal:  

 

  O corpo vivido (até três anos de idade):  Esta etapa é denominada 

pelas experiências que a criança experimenta e vivencia como também 

pela exploração do meio e por suas atividades investigadoras. É nessa 

etapa que a criança deve fazer diversos exercícios motores em forma 

de jogos que a levará a dominar seus movimentos e conhecer seu 

corpo de forma global. 

 Conhecimento das partes do corpo (de três a sete anos): é quando 

a criança toma conhecimento das partes que compõe o seu corpo. 

Nesta etapa a criança deve ser capaz de apontar e nomear as 

diferentes partes do corpo. 

 Orientações espaço-corporal (de sete a doze anos):  nesta etapa, a 

criança em seu próprio ritmo, se orienta e organiza no tempo adequado 

ao espaço que esta ocupando. Portanto a mesma precisa ter 

oportunidades para explorar e avaliar a relação entre o espaço e o 

tempo. 

 

 Segundo Hurtado (1991), equilíbrio se caracteriza pela habilidade que o 

indivíduo possui de manter o controle do corpo. Onde ela conseguirá utilizar ambos 

os lados simultaneamente, apenas um lado ou os dois de forma alternada. O 
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equilíbrio é fundamental para a sustentação entre os movimentos dos vários 

segmentos corporais. 

 

O equilíbrio é classificado em: estático, dinâmico e recuperado. 

 Estático: movimentos sem locomoção (Exemplo: ficar em pé apenas com as 

pontas dos pés); 

 Dinâmico: movimentos retilíneos e uniformes (Exemplo: andar sobre uma 

linha reta); 

 Recuperado: movimentos de recuperação do equilíbrio a partir de uma 

posição.  

 

Segundo Ribeiro (2005) o ritmo, se configura como uma alternância 

regular de força, velocidade e duração que pode ser motora, visual ou auditiva.  

 Ritmo motor: está relacionado ao movimento que o indivíduo realiza em um 

intervalo de tempo constante, como: andar, nadar, correr. 

 Ritmo auditivo: é normalmente trabalhado em associação com algum 

movimento e muitas crianças não conseguem perceber os ritmos auditivos a 

não ser que estejam unidos a um componente motor. 

 Ritmo visual: envolve a exploração sistemática de um ambiente visual 

amplo. Pode ser também conceituado como uma sucessão de formas, que se 

repetem.  

 

Lateralidade é a capacidade de o indivíduo diferenciar a direita e a esquerda. 

Segundo Oliveira (2007), é a predisposição que o ser humano possui para utilizar 

mais um lado do corpo em detrimento do outro. O lado mais utilizado é o que possui 

mais força muscular, mais rapidez e precisão (OLIVEIRA, 2007). É a noção que a 

criança adquire durante uma atividade, ou seja, é quando ela aprende qual lado do 

seu corpo está sendo trabalho durante o movimento (DE MEUR; STAES, 1984). 

Portanto, lateralidade é o uso preferencial de um dos lados do corpo para a 

realização das atividades. 

Coordenação motora global, segundo Oliveira (2007) é um elemento que 

necessita da atividade dos grandes músculos e está associado à capacidade de 

equilíbrio postural. A partir da experimentação do movimento o indivíduo consegue 
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encontrar seu eixo corporal, desta forma, se adapta e encontra um equilíbrio cada 

vez melhor, a cada movimento exercido ele se conscientiza do seu corpo. A 

coordenação motora leva a criança a adquirir uma dissociação de movimentos, 

possibilitando a realização de múltiplas praxias simultaneamente. Inúmeras  

atividades físicas permitem o desenvolvimento da coordenação motora ampla: 

andar, correr, rolar pular, nadar, arrasta-se, sentar, pular, entre outras (OLIVEIRA, 

2007).  

A coordenação motora fina para Goretti (2017) é definida pela capacidade de 

realizar movimentos coordenados utilizando pequenos grupos musculares das 

extremidades. Relacionado à destreza manual, faz parte de um dos aspectos 

particulares da coordenação motora ampla (OLIVEIRA, 2002). Elemento que utiliza 

pequenos movimentos associados à habilidade força, com grande precisão e 

velocidade nos movimentos, é executada principalmente pelas mãos e pelos pés 

(MEINEL, 1984). Quando bem estimulada, a coordenação motora fina das mãos 

facilita a apreensão de novos conhecimentos, uma vez que, é através das mãos que 

a criança começa a descobrir o mundo a sua volta.  

 

2.4 A Psicomotricidade na Educação Infantil 

 

O objetivo da psicomotricidade é auxiliar o desenvolvimento das capacidades 

motoras e criativas do ser humano de forma globalizada. Segundo Jersild (1971), as 

pessoas possuem uma visão de si próprias através da influência que tem sobre a 

percepção de seu corpo e suas peculiaridades de força. O primeiro contato do ser 

humano com o mundo é pelo movimento, este é um dos principais fatores que dá ao 

homem o desenvolvimento físico. O mesmo, o acompanhará por toda vida, desde a 

infância até a vida adulta e também se fará presente em suas atividades 

profissionais. 

Na Educação Infantil, a psicomotricidade desempenha um papel muito 

importante, uma vez que, a mesma proporcionará à criança um melhor domínio do 

seu corpo, tornando-se, desta forma, um fator essencial e indispensável para seu 

desenvolvimento global. A Educação Física quando inserida no Ensino Infantil, deve 

incentivar a prática do movimento em todas as etapas da vida da criança, pois a 

base do processo intelectivo da mesma se encontra na estrutura da Educação 

Psicomotora, ou seja, quando a criança apresenta um problema, na maioria das 
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vezes este, está ligado ao desenvolvimento psicomotor. Desta forma, faz-se 

necessário a utilização dos processos básicos da psicomotricidade, que são eles: 

esquema corporal, lateralidade, estrutura espacial, orientação temporal e pré-escrita.  

Piaget (1987 apud OLIVEIRA, 2000), afirma que, com a prática da atividade 

corporal a criança pensa, aprende, cria e enfrenta seus problemas. Portanto, 

percebemos que a atividade mental e motora está interligada, uma influenciando a 

outra, através de seus componentes essenciais, o cognitivo e o sócio afetivo.  Para 

Monteiro (2007), no ambiente escolar a criança adquire diversos tipos de 

conhecimentos e a Educação Física por sua vez, ocupa lugar de destaque, pois 

possibilita ao aluno uma formação integral, através do movimento. Trabalhar a 

psicomotricidade, através da Educação Física na Educação Infantil, é desenvolver o 

lado motor e intelectual das crianças.  

A criança ao explorar o ambiente, vive experiências concretas, que são 

indispensáveis para o seu desenvolvimento intelectual, isso faz com que a mesma 

tome consciência de si e do mundo que a cerca. Ao nascer a criança já apresenta 

sua principal característica: o movimento motriz voluntário. Entre os animais, o 

homem é o que mais demora a desenvolver a maturidade motora. A Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB) traz em seu art 29, parágrafo que:  

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação 
da família e da comunidade (BRASIL, 1996). 

 Portanto, por ser a primeira etapa da educação básica e ter como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança, a inserção da psicomotricidade nesta fase é de 

grande importância, uma vez que esta irá proporcionar ao aluno um conhecimento 

mais amplo e completo do corpo e do ambiente que lhe rodeia. Além de melhorar 

seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e emocional. Para Meyer (2001), na pré-

escola é que vemos o quanto é importante o desenvolvimento das habilidades 

básicas, pois estás são essenciais para que haja o fornecimento de pré-requisitos 

que serão necessários na aprendizagem da leitura e da escrita.  Assim como 

Meyere  Mendonça (2004), diz: 

Os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento 
psicomotor infantil. É preciso estar atento para que nenhuma perturbação 

passe despercebida e seja tratada a tempo, para que a capacidade futura 
da criança não seja afetada e prejudique a aprendizagem da leitura e da 
escrita (MENDONÇA, 2004, p.20-21).   

Através do movimento espontâneo, a criança expressa os pensamentos e 

sentimentos que muitas vezes estão reprimidos ou arquivados em seu 
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subconsciente, por qualquer que seja o motivo. A Psicomotricidade permite que o 

professor compreenda como a criança toma consciência de seu corpo, como 

também das possibilidades que há para se expressar através dele. Contudo, se faz 

necessário que ela vivencie diversas experiências durante seu processo de 

desenvolvimento. 

O desenvolvimento psicomotor quando acontece harmoniosamente, prepara 

a criança para uma vida social próspera, pois, já domina seu corpo e utiliza-
o com desenvoltura, o que torna fácil e equilibrado seu contato com os 
outros. As reações afetivas e as aprendizagens psicomotoras estão 

interligadas. A psicomotricidade é abrangente e pode contribuir de forma 
plena para com os objetivos da educação (MENDONÇA, 2004, p.25).  

 

 No que tange a Educação Infantil, a Psicomotricidade só tem a acrescentar e 

melhorar, uma vez que esta permite uma nova perspectiva sobre o desenvolvimento 

global da criança. Quando se proporciona o desenvolvimento das capacidades 

básicas, aumenta-se o potencial motor e a partir desse, atinge-se aquisições mais 

elaboradas, como as intelectuais. Para Piaget (1975), independente do nível de 

ensino, o professor deve sempre buscar o maior nível de desenvolvimento do aluno. 

Toda e qualquer tarefa e atividade têm que ser valorizada e adequada ao nível que 

se pretende alcançar e aos objetivos propostos. O professor da Educação Infantil 

possui um papel fundamental em, relação ao desenvolvimento psicomotor de seus 

alunos, o mesmo deve estar atento as etapas de desenvolvimento das crianças, pois 

será nessa faixa etária que todos os aspectos físicos e motores deverão ser 

estimulados ao longo dos anos escolares. 

Portanto, a educação psicomotora diz respeito a uma formação de base 

indispensável a toda criança, a mesma responde a uma dupla finalidade: possibilita 

o desenvolvimento funcional e ajuda na expansão de sua afetividade através da 

troca com o ambiente humano (LE BOULCH, 2001). 
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3 EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

No final do século XVIII e início do século XIX, surgem na Europa os primeiros 

exercícios no contexto escolar, estes na forma de jogos, ginástica e dança. O 

objetivo principal era a formação de um homem saudável e forte. A partir da criação 

dos Sistemas Nacionais de Ensino a Educação Física foi considerada uma matéria 

de ensino, inicialmente chamada de ginástica. A ginástica foi um movimento 

bastante vigoroso durante todo século XIX, também ficou conhecido como o “método 

de ginástica”. No Brasil os mais conhecidos foram o francês, alemão e sueco. Na 

última década do século XIX, apesar do termo ginástica ainda ser bastante utilizado, 

começa a surgir um novo termo, o qual conhecemos hoje em dia: Educação Física 

(SOARES, 1996). 

O modelo de aula é buscado nos parâmetros fornecidos pelos métodos de 
treinamento. As partes constitutivas de uma aula são ditadas mais pela 
Fisiologia, agora já acrescida do item “esforço”, do que pela Pedagogia. 

Uma parte inicial da aula será destinada a um trabalho de natureza 
aeróbica, com um tempo para corridas e saltitamentos; numa segunda parte 
da aula vamos encontrar exercícios de força, flexibilidade e agilidade; numa 

terceira parte alojam-se os fundamentos de um determinado jogo esportivo 
com sua posterior aplicação propriamente dita e, para finalizar, há uma volta 
à calma (SOARES, 1996, p.4). 

 

 De acordo com Soares (1996), este formato de aula persistiu no Brasil até a 

década de 70, quando a Educação Física perde um pouco sua especificidade. 

Surgem então, os primeiros estudos relacionados à psicomotricidade, onde a 

Educação Física agora irá focar no desenvolvimento da criança, com o ato de 

aprender, os processos cognitivos, afetivos e psicomotores. Logo abaixo pode 

observar um quadro criado pela autora supracitada, onde vemos o movimento do 

pensamento da Educação Física escolar e a Educação Física e seu conteúdo de 

ensino no tempo. 
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Quadro 1 - o movimento do pensamento da Educação Física Escolar e a 

Educação Física e seu conteúdo de ensino no tempo. 
 

MOVIMENTO DO 

PENSAMENTO NA 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

CRONOLOGIA 

CONTEÚDO A SER 

ENSINADO NA 
ESCOLA 

 

1- MOVIMENTO 
GINÁSTICO EUROPEU 

 

Século XIX e início do 
século XX. 

Ginástica que 

compreendia: 
exercícios militares; jogos; 

dança; esgrima; 
equitação; canto. 

 
2- MOVIMENTO 

ESPORTIVO 

 
Afirma-se a partir de1940 

até 1970. 

Esporte - há aqui uma 
hegemonização do 

esporte no 
conteúdo de ensino. 

 

3- PSICOMOTRICIDADE 
Afirma-se a partir 

Dos anos 70 até os 
dias de hoje. 

 

Condutas motoras. 

*CULTURA CORPORAL 

*CULTURA FÍSICA 
*CULTURA DE 
MOVIMENTO 

 

Tem início no 
decorrer da década 

de 80 até nossos dias 

 

Ginástica, esporte, jogo, 
dança, lutas... 

Fonte: Adaptado de Soares (1996). 

 

 A Educação Física tem por finalidade desenvolver a psicomotricidade das 

crianças. Sua prática deve estar presente no âmbito escolar, pois a escola se 

configura como o meio mais efetivo e eficiente para a realização desta prática. 

Desenvolver o corpo é mais que ganhar músculo. Desenvolve-lo é partir do 

pressuposto que o corpo necessita de cuidados a fim de torna-lo mais resistente e 

mais produtivo em prol do indivíduo (GOLDNER, 2013).  

[...] A prática regular de atividade física (...) é fundamental minimizar 

o risco de incubação e desenvolvimento precoce de doenças crônico-

degenerativas, consequentemente possibilitando uma longevidade 

com maior qualidade de vida [...] (GLANER apud GOLDNER, 2013, 

p. 03).  

 Segundo Gallahue e Donnely (2001), o desenvolvimento das habilidades 

motoras não se restringe a idade, pois as atividades realizadas pelo professor de 

Educação Física não se delimita a um grupo etário, mas as condições individuais e 

coletivas. É na escola que a maioria das crianças têm seu primeiro contato com 

atividades físicas, daí sua importância como promotora de desenvolvimento. A 
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Educação Física  permite que a crianças envolvidas nas atividades compreendam e 

adaptem suas habilidades no ambiente escolar. O aprendizado adquirido na escola 

é levado para a via cotidiana dos alunos. Logo, a Educação Física na esfera escolar 

tornou-se essencial para a matriz curricular devido a sua contribuição irrefutável no 

“fortalecimento do organismo”, melhorando a saúde física e mental dos alunos, 

“propiciando o desenvolvimento de habilidades úteis à vida e criando hábitos 

culturais de higiene”. 

 

3.1 Educação Física Escolar na Educação Infantil 

 

Do ponto de vista histórico, a educação infantil esteve sob a responsabilidade 

das famílias durante séculos. Através da socialização e convivência com os adultos 

e outras crianças, a educação da criança estimulava a mesma a se tornar membro 

de um grupo social e a dominar os conhecimentos necessários para sua 

sobrevivência, assim como enfrentar as dificuldades da vida adulta (BUJES, 2001). 

“Estas, mal adquiriam condições motoras que possibilitassem um bom convívio em 

sociedade e eram inseridas em meio aos adultos, sendo assim iniciavam a prática 

de jogos e de trabalhos da comunidade” (SILVA, 2017, p. 16). 

Contudo, a partir do século XV foi iniciada uma nova concepção de criança e de 

como esta deveria ser educada, a partir do desenvolvimento comercial artístico e 

científico que estimulou um novo pensamento sobre as formas de educação e 

ensino para crianças.  

[...] a infância constitui uma realidade que começa a ganhar contornos a 
partir dos séculos XVI e XVII. [...] As mudanças de sensibilidade que se 
começa a verificar a partir do Renascimento tendem a deferir a integração 

no mundo adulto cada vez mais tarde e, a marcar, com fronteiras bem 
definidas, o tempo da infância, progressivamente ligado ao conceito da 
aprendizagem e de escolarização (PINTO, 1997, p. 44).  

Na Europa, as primeiras instituições de ensino tinham como objetivo os 

cuidados das crianças para possibilitar a ida das mães ao trabalho. As creches e 

escolas com perfil assistencialista, apenas guardavam, alimentavam e cuidavam 

fisicamente das crianças. Contudo, essas escolas também se preocupam com a 

educação, uma vez que desde seu início havia uma preocupação com as questões 

pedagógicas (KUHLMANN JUNIOR, 2001). A casa de asilo francesa foi criada com o 

objetivo de promover a educação moral e intelectual para as crianças. “[...] o seu 

papel não foi somente o de guardar a pequena infância, mas, em nome de um 



24 
 

projeto educativo” (KUHLMANN JUNIOR, 2001, p. 8). Com a criação da escola de 

principiantes, no final do século XVIII, na França, elaborada por Friedrich Oberlin, 

surgiram as primeiras intenções pedagógicas para o ensino infantil. 

Em meados do século XIX, as instituições voltadas para a educação da 

primeira infância, eram basicamente, creches e jardins de infância. Nesta mesma 

época, em países como a Holanda e repúblicas italianas, surgiram outras 

instituições de ensino voltadas para essa faixa etária, porém, as que mais se 

difundiram foram as creches, a sala de asilo francesa e o jardim de infância de 

Froebel. O idealizador da Educação Infantil Friedrich Froebel fundou o primeiro 

jardim de infância na Alemanha em 1840.  Froebel fez uma alusão do jardim de 

infância com “o jardineiro que cuida das sementinhas até que a mesma germine, 

cresça e dê seus primeiros frutos”, e esse era o papel dos professores no jardim de 

infância, cuidar do desenvolvimento das crianças em virtude da importância de seus 

primeiros anos de vida a partir da ênfase em jogos que estimulavam o 

desenvolvimento sensorial e motor.   

No Brasil, inicialmente os cuidados da infância eram responsabilidade dos 

pais, contudo a partir do final do século XIX surgiram os primeiros atendimentos 

educacionais voltados às crianças. Atrelado a este momento, os altos índices de 

mortalidade infantil e os grandes números de acidentes domésticos, fizeram com 

que, os religiosos e educadores desenvolvessem um espaço específico para o 

público infantil.  

A abolição da escravatura, também influenciou na criação destas instituições, 

pois qual seria o destino dos filhos dos escravos, que na maioria das vezes eram 

abandonados? Portanto, houve a necessidade de se fundar as creches, asilos e 

internatos para amparar as crianças pobres. As famílias que tinham mais condições 

financeiras pagavam uma babá, as pobres se viam obrigadas a deixar os filhos 

sozinhos ou coloca-los numa instituição que deles cuidassem (DIDONET, 2001). 

Em 1899 surge o primeiro instituto de assistência e proteção à infância do Rio 

de Janeiro (IPAI), seu fundador foi o médico Carlos Artur Moncorvo Filho. O objetivo 

desse instituto era dá assistência para as mulheres grávidas e pobres, além de 

amparar recém-nascidos. O mesmo foi considerado uma das entidades mais 

importante da época devido ao trabalho que prestava. Com a crescente 

industrialização e a inserção da mão de obra feminina nas fabricas, cresceu - se 

também os movimentos operários, estes reivindicavam melhores condições de 
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trabalho e centros responsáveis pela educação de seus filhos. Com medo que 

esses movimentos ganhassem ainda mais força, os donos das fabricas concedia 

certos benefícios sociais aos trabalhadores, eles viam aí, uma forma de disciplina-

los (OLIVEIRA, 1992).  

[...] eles buscavam o controle do comportamento dos operários, dentro e 
fora da fábrica. Para tanto, vão sendo criadas vilas operárias, clubes 
esportivos e também creches e escolas maternais para os filhos dos 

operários. O fato dos filhos das operárias estarem sendo atendidos em 
creches, escolas maternais  e jardins de infância, montadas pelas fábricas, 
passou a ser reconhecido por alguns   empresários   como   vantajoso,   

pois   mais   satisfeitas,   as   mães operárias produziam melhor (OLIVEIRA, 
1992, p. 18). 

Muitos foram os conflitos para que se pudessem alcançar certas conquistas. 

As mulheres agora reivindicam que todas possam ter o direito de colocar seus filhos 

nas creches e pré-escolas, independente de serem trabalhadoras e de seu nível 

socioeconômico. Com isso, aumentaram-se o numero de instituições infantis. A 

preocupação de ter que atender todas as crianças, é onde se inicia as primeiras 

regulamentações  do trabalho na educação infantil. 

Embora tenha mais de um século de historia, a educação infantil só passou a 

ser reconhecida como direito da criança, da família, dever do Estado e primeira 

etapa da Educação Básica, na década de 90 (FARIA, 2007). Em 1996, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB evidenciou a importância da 

Educação Infantil, inserindo-a no sistema nacional de ensino. A partir desse 

momento, a mesma passa a ser considerada a primeira etapa da Educação Básica, 

tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 6 anos de idade, 

definindo no título V, capítulo II, seção II, Art. 30, que a Educação infantil será 

oferecida em: “I – Creches ou entidades equivalentes, para crianças de 4 a 6 anos 

de idade” (LDB, 1996). 

A LDB propõe uma preocupação com a Educação Infantil, uma vez que suas 

atividades estão vinculadas com o desenvolvimento integral das crianças, é nessa 

fase que as mesmas têm seu primeiro contato com a educação formal e científica 

oferecida pelos livros. Segundo a LBD, art. 31, a Educação Infantil deve ser 

organizada da seguinte forma (Redação dada pela Lei n° 12.796, de 2013):  

 

 II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um 

mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional; (Incluído pela Lei nº 

12.796, de 2013)  
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 III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno 

parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral; (Incluído pela Lei nº 

12.796, de 2013).  

 IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a 

frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas; (Incluído 

pela Lei nº 12.796, de 2013). 

 V - expedição de documentação que permita atestar os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 

2013) (BRASIL, 2012, p.50). 

A Educação Física está legalmente inserida na Educação Infantil, uma vez 

que, a mesma faz parte da primeira etapa da educação básica. Pois a Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB) traz em seu artigo 2°, parágrafo 3° a 

seguinte colocação: “a Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, 

é componente obrigatório, [...]” (BRASIL, 1996). O Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil (RCNEI) não traz explicitamente uma referência à 

Educação Física, mais sim, no que diz respeito ao corpo.  

 

 Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas 

potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de 

cuidado com a própria saúde e bem-estar; 

 Brincar, expressando emoções, sentimento, pensamentos, desejos e 

necessidades; 

 Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) 

ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a 

compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, 

necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de 

significados enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva (RCNEI, 

v. 1, p. 63).  

 

O mesmo ocorre com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que 

apesar de não falar diretamente da Educação Física, traz no artigo 277 da 

Constituição de 1988, que foi quem o regulamentou, junto com a Lei n° 8.069, de 13 

de julho de 1990 “[...] uma concepção de criança cidadã, o que significa entender 
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que todas são sujeitos de direitos, [...]” (MULLER, 2002, p. 6). A mesma autora faz 

um questionamento, acerca da relação entre o ECA e a Educação Física. 

Concluindo que esta disciplina está citada no capítulo 2, pois este vem falar do 

direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Art. 16. O Direito à liberdade 

compreende: IV – brincar, praticar esportes e divertir-se.  

 No que tange o desenvolvimento motor, a Educação Física desempenha um 

papel importante, esta permite que o aluno explore seu corpo através dos inúmeros 

movimentos vivenciados. O desenvolvimento do ser humano se dá desde sua 

concepção e termina com a morte (GALLAHUE, 2013). Sendo por isso um dos 

fatores mais importantes e que deve ser sempre estimulado, haja vista que uma 

criança que não teve se repertorio motor bem trabalhado, provavelmente se tornará 

um adulto com defasagens em seu repertorio motor, além dos possíveis problemas 

de saúde. 

 Assim, pode-se observar que a Educação Física deve estar presente na 

Educação Infantil, para que a criança possa desta forma, ser vista como um ser 

indivisível e para que haja uma interação que venha contribui com a formação 

integral da mesma. 

 

3.2 O desenvolvimento infantil 

 

O desenvolvimento é um processo biológico contínuo que inicia desde o 

nascimento e encerra ao fim da vida, envolve diversos aspectos do comportamento 

humano (GALLAHUE, 2013). Também é compreendido pelas mudanças 

progressivas fisiológicas e anatômicas que ocorrem ao longo da vida do indivíduo, 

além de possíveis mudanças no âmbito social (BERNS, 2002). O ambiente contribui 

de forma significativa para o desenvolvimento da criança, no entanto o 

desenvolvimento humano não está apenas relacionado à hereditariedade ou ao 

ambiente exclusivamente, mas os dois são necessários e complementares (KELLY, 

1969).  Além disso, sabemos que a cultura também representa uma influência 

significativa no desenvolvimento infantil.  

 A infância tornou-se uma realidade mais delimitada a partir dos séculos XVI e 

XVII. Uma maior sensibilidade e valorização a partir do Renascimento permitiram 

uma maior definição do tempo da infância, que progressivamente foi relacionado aos 

conceitos de aprendizagem e escolarização (PINTO, 1997). Atualmente os autores 
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que trabalham com teorias relacionadas à criança e infância, defendem que elas 

sejam compreendidas e observadas, pois isto possibilita que vejamos a mesma 

como um ser em constante desenvolvimento, logo é necessário a compreensão do 

ser humano de forma completa.  

Muitos autores estudaram o desenvolvimento infantil, entre eles podemos 

citar Henri Wallon. Wallon ao lado de Piaget “[...] integrou a escola mais 

representativa da psicologia genética (MELLO, 2002, p. 25).” Esse mesmo autor 

estruturou uma sequência que determinou como “estádios do desenvolvimento.” 

Esses estavam relacionados à emoção e à socialização, os mesmos foram divididos 

em 6 estádios ou estágios, contudo nos detemos aos 5 primeiros, uma vez que o 6 

está fora da faixa etária estudada. De forma sintetizada, e segundo Ajuriaguerra 

(1983 apud Mello, 2002), são esses os seguintes estádios de Wallon: 

Quadro 2 - Estádios do desenvolvimento Wallon. 
 

Estádio Período Características 

 
Impulsivo 

De zero a 
aproximadamente três 

meses. 

Descargas ineficientes de energia 
muscular, espasmos e gestos 

desordenados. 
 
 

 
 

 
Emocional 

 
 

 
 

 
De três a nove meses 

A emoção neste período transforma-
se no meio de comunicação 

preponderante. O riso e o choro 
desempenham papéis importantes 

nessa comunicação. É o estádio da 
simbiose afetiva, onde são 
determinantes as manifestações de 

carinho. 
 
 

 
 
 

 
 

Sensitivo-
motor  

 
 

 
 
 

 
Surge no fim no fim do 

primeiro ano, indo até 
aproximadamente os 

três anos. 

A criança orienta-se para os 
interesses objetivos e descobre 

verdadeiramente o mundo dos 
objetos. O surgimento da marcha e 
da linguagem altera profundamente 

seu universo. Com o aparecimento da 
atividade simbólica, a criança atribui a 

um objeto uma representação 
imaginada. A imitação é frequente. 

 

 
 

Projetivo  

Ajuriaguerra não indica 

a faixa etária 
aproximada e faz 

referência ao fato de 
Wallon, em certas 

sínteses, não 

menciona esse 
estádio. 

O conhecimento de objetos pela 

criança dá-se, ainda, apenas pela sua 
ação sobre eles. Ela sente 

necessidade de se projetar nas 
coisas para perceber a si mesma. 
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Cont. Quadro 1. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Personalismo  

 
 
 

 
 

 
 

Dois e meio em diante, 

até alcançar a 
adolescência. 

A criança começa a tomar 
consciência de sua própria 
personalidade. Tomando consciência 

de si, necessita ser reconhecia pelo o 
outro, e por vezes toma contato com 

situações em que sente vergonha e 
acanhamento. Participa de diferentes 
grupos nos quais pode assumir 

papéis diferentes. Nesta fase são 
fundamentais os intercâmbios sociais 

que, através do fortalecimento do 
espirito de equipe, de cooperação 
mútua e de solidariedade, definirão o 

interesse pelos os outros e pela vida 
social no futuro 

Fonte: Adaptado de Ajuriaguerra apud Mello 2002. 

 

Outro autor que também estruturou as fases do desenvolvimento foi Jean 

Piaget. Para Piaget, o desenvolvimento estava dividido em quatro períodos, sendo 

eles: sensório-motor; pré-operacional; operações concretas; e operações formais. O 

psiquiatra francês Julian de Ajuriaguerra, também merece destaque quando se fala 

em desenvolvimento infantil. O seu trabalho é uma marco para a Psicomotricidade. 

“Sob o título de Manuel de Psychiatrie de I’Enfant [...] (MELLO, 2002, p. 29)”, esse 

trabalho contou com a colaboração de diversos pesquisadores. Dos vários temas 

tratados, um que se destaca é o que fala do desenvolvimento infantil. Nele são 

abordados temas como: a psicologia genética a vida social da criança e do 

adolescente; os problemas gerais de desenvolvimento; a organização psicomotora e 

seus distúrbios entre outros. 

Assim como os autores supracitados Gallahue também formulou uma síntese 

sobre as características desenvolvimentais da criança no início da infância. Segundo 

o autor, esta síntese tem por objetivo promover uma visão mais ampla da criança 

durante os primeiros anos de sua infância. O resumo está dividido em três fases, 

sendo elas: Características físicas e do desenvolvimento motor, Características do 

desenvolvimento cognitivo e características do desenvolvimento afetivo.  

Segundo Gallahue; Ozmun e Goodway (2013), durante os primeiro anos de 

vida as crianças apresentam as seguintes características físicas e de 

desenvolvimento motor: altura em torno de 83,8 e 119,4 cm e peso de 11,3 a 24,0 

kg. As capacidades perceptivo-motoras desenvolvem-se rapidamente, mas com 
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frequência há confusão em relação à sensação do corpo, ao senso de direção de 

tempo e de espaço. Em geral, no final desse período, é estabelecido um bom 

controle da eliminação de urina e fezes, mas ainda acontecem acidentes. As 

crianças desenvolvem rapidamente as capacidades de movimento fundamental em 

várias habilidades motoras. Entretanto, movimentos bilaterais, como os de Skipping, 

costumam apresentar mais dificuldades do que movimentos unilaterais. As mesmas 

são ativas e enérgicas e, com frequência, mais correm do que andam; entretanto, 

ainda precisam de constantes períodos curtos de descanso. As capacidades 

motoras desenvolvem-se até o ponto em que as crianças aprendem a se vestir 

sozinhas, embora, às vezes, precisem de ajuda para ajustar ou abotoar as roupas. 

As funções corporais e os processos tornam-se bem regulados. O estado de 

homeostase fisiológica (estabilidade) torna-se bem estabelecido. A compleição física 

de meninos e meninas é notavelmente similar. Sua aparência de costa não aponta 

diferenças estruturais observáveis. O controle motor fino não se encontra 

completamente estabelecido, embora o amplo se desenvolva com rapidez. Em geral, 

por causa da hipermetropia, os olhos não estão prontos para períodos extensivos de 

trabalho que exija esforço visual de curta distância (p. 194, 195). 

Nessa faixa etária o desenvolvimento cognitivo é caracterizado pela 

capacidade constante e crescente de expressar pensamentos e ideias verbalmente; 

imaginação fantásticas, que possibilita a imitação tanto de ações como de ações 

como de símbolos, com pouca preocupação com a precisão ou sequência 

apropriada dos eventos; investigação e descoberta constantes de novos símbolos, 

que possuem primordial referência pessoal; o “como” e o “porquê” das ações da 

criança são aprendidos por meio de brincadeiras quase constantes; essa é uma fase 

de desenvolvimento do pensamento pré-operacional, resultando em um período de 

transição do comportamento de autossatisfação para comportamentos socializados 

fundamentais (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013). 

E o desenvolvimento afetivo apresenta as seguintes características: as 

crianças são egocêntricas, acham que todo muno pensa do mesmo modo que elas. 

Por isso, muitas vezes parecem briguentas e relutantes em compartilhar e conviver 

com outras pessoas. Com frequência têm medo de situações novas, são tímidas e 

autoconscientes e não gostam de sair da segurança do que lhes é familiar. Elas 

aprendem a distinguir o certo do errado e começam a desenvolver a consciência. 

Em geral, observa-se que as crianças com idade 2 e 4 anos têm comportamento 
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incomum e irregular, enquanto aquelas de 3 e 5 costumam ser estáveis  e de 

comportamento dócil. O autoconceito desenvolve-se com rapidez. Uma orientação 

sensata, experiências orientadas para o sucesso e reforço positivo são 

especialmente importantes nesses anos (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013). 

Ainda segundo Gallahue (2013), o professor tem que saber quais atividades 

trabalhar com seus educandos, para que haja um aproveitamento adequado das 

oportunidades de desenvolvimento. Para ele as experiências propiciadas pelos 

professores a seus alunos “[...] devem esgotar a exploração de movimento e 

atividades de solução de problemas para maximizar a criatividade e o desejo de 

exploração da criança [...]” (GALLAHUE, 2013, p. 196).  

Piaget (1975) afirma que o desenvolvimento da inteligência se desenvolve a 

parti da adaptação do individuo no meio em que está inserido, como também, 

através de uma aquisição e organização progressiva das experiências vividas. A 

inteligência se constrói com base em um processo crescente e equilibrado, processo 

esse que tem sua origem na acomodação e assimilação das experiências (PIAGET, 

1975).  

O desenvolvimento motor, intelectual e afetivo deve ser trabalhado de forma 

interligada, pois estes permitem trabalhar a criança de forma integral. O educador 

necessita compreender a importância do desenvolvimento psicomotor para a 

aprendizagem e a partir disto promover atividades que estimulem o desenvolvimento 

psicomotor da criança. 
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4 A BRINCADEIRA E O JOGO NA INFÂNCIA 

 

A brincadeira e o jogo podem ser considerados sinônimos de lúdico, pois 

este está relacionado ao jogo, divertimento, entretenimento e a brincadeira. Se 

recorrermos ao dicionário Ferreira (1999), observaremos diferentes palavras 

com o prefixo lud (i): Ludíbrio (engano, logro); Lúdrico (jogos, divertimento, 

espetáculos públicos, que move ao riso); Ludo (espécie de jogo de tabuleiro 

com uso de dados, divertimento) e Lúdico (que tem caráter de jogos, 

brinquedos e divertimento). Segundo Dartner (2006), a palavra em latim Ludus 

possui dois significados: jogar e brincar.  Podemos, assim, atribuir serenidade 

ao jogar somada a leveza do brincar sem infantilizar as atividades nem 

exigindo dos participantes adultos que se tornem crianças por algumas horas 

Cada autor possui uma compreensão particular acerca do significado do jogo, 

para o Coletivo de Autores (2012), o jogo é uma invenção do homem, um ato 

em que sua intencionalidade e curiosidade resultam num processo criativo para 

modificar, imaginariamente, a realidade e o presente. 

A compreensão deste conceito torna-se extensa, em virtude da gama de 

autores e áreas temáticas que necessitam de sua utilização. Huizinga (2000) 

trata do lúdico a partir de seus estudos sobre o entendimento do 

comportamento e sua relação com a cultura da sociedade. Em sua obra, Homo 

Ludens, o autor aponta significados para o termo, lúdico. Para ele, ludo pode 

abranger e relacionar os jogos infantis, a recreação, as representações 

litúrgicas e teatrais. O jogo é mais antigo que a própria cultura, pois antes que o 

homem o praticasse, os animais já o faziam (HUIZINGA, 2000). 

Bastará que observemos os cachorrinhos para constatar que, em 
suas alegres evoluções, encontram-se presentes todos os elementos 
essenciais do jogo humano. Convidam-se uns aos outros para brincar 

mediante um certo ritual de atitudes e gestos. Respeitam a regra que 
os proíbe morderem, ou pelo menos com violência, a orelha do 
próximo. Fingem ficar zangados e, o que é mais importante, eles, em 

tudo isto, experimentam evidentemente imenso prazer e divertimento. 
Essas brincadeiras dos cachorrinhos constituem apenas uma das 
formas mais simples de jogo entre os animais (HUIZINGA, 2000, p. 

05). 

“O jogo dá uma nova significação à vida, e enquanto se joga a leis da 

vida quotidiana perdem a validade, somos diferentes e fazemos coisas 

diferentes (HUIZINGA, 2000, p. 13).” Assim como Huizinga, Brougrèe (1998) 

afirma que a brincadeira pode ser vista como um mecanismo psicológico que 
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garante ao sujeito manter certa distancia da realidade. O jogo é uma ocupação 

séria da criança que a absorve e preenche. Nele se encontra o desejo de 

avançar nas descobertas, a vontade de saber mais, de tocar e reproduzir 

emoções agradáveis. Constituindo a vida, o jogo abrange condutas variadas e 

obedece a impulsos e gostos individuais (DIAS, 2005). Para Kishimoto (1994), 

a brincadeira é o lúdico em ação, ação essa que a criança desempenha ao 

concretizar as regras do jogo. Logo se formos conceituar, brincadeira, jogo e 

brinquedo, podemos dizer que: A brincadeira refere-se ao comportamento 

espontâneo ao realizar uma atividade das mais diversas. O jogo é uma 

brincadeira que envolve certas regras, estipuladas pelos próprios participantes. 

O brinquedo é identificado como o objeto de brincadeira. (FRIENDMANN, 

1996).  

 

4.1 A brincadeira e o jogo: benefícios para o desenvolvimento motor da criança 

 

O brincar pode ser considerado uma atividade criadora, onde a realidade 

e a fantasia se juntam e produzem novas possibilidades de interpretação pelas 

crianças, esta também irá permitir que as mesmas possam construir relações 

sociais com outros sujeitos. Pode-se dizer que o modo próprio de comunicação 

do brincar, se refere a um discurso organizado e com lógica, não o contrário. 

Permitindo que as crianças transpassem o espaço e o tempo, podendo então, 

transitar nos planos da imaginação e fantasia. Desta forma, o plano não formal 

das brincadeiras possibilita a ampliação de competências e conhecimentos nos 

planos da cognição, assim como nas interações sociais, o que de alguma 

forma irá ter consequências na aquisição de conhecimentos nos planos da 

aprendizagem formal (BORBA, 2006).  

. Segundo Cordazzo e Vieira (2007), a brincadeira é uma atividade 

predominante durante a infância, por isso vem sendo bastante explorada no 

campo científico com o objetivo de identificar sua relação com o 

desenvolvimento. A brincadeira pode ser considerada o caminho  para níveis 

mais elevados de desenvolvimento (CORDAZZO; VIEIRA, 2007). Pelo ato de 

brincar a criança desenvolve habilidades básicas e expande seu potencial 

motor. O movimento faz parte do cotidiano infantil, a partir deste, sua 
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curiosidade é aguçada, ao mesmo tempo em que aprende novos movimentos, 

aperfeiçoa os que já possuem. 

A ausência de atividades que contribuam para seu desenvolvimento 

motor fará com que a criança apresente déficits na habilidade motora, sendo 

visível a falta de coordenação motora, está aqui entendida como o controle 

muscular, temporal e espacial de movimentos, que irá do mais simples ao mais 

complexo. Onde o professor de Educação Física pode e deve, através de 

práticas adequadas, corrigir (CATENASSI et al., 2007). Muitos estudos têm 

mostrado através de intervenções que a brincadeira e o jogo, contribuem 

significativamente para o desenvolvimento dos aspectos psicomotores. 

Segundo Gallahue (2003), brincar é o que as crianças fazem quando não estão 

fazendo qualquer outra coisa que seja obrigatória, como: comer, tomar banho, 

dormir etc., desta forma fica fácil entender o porquê da brincadeira ser tão 

atraente para a criança, pois é neste momento que ela faz o que deseja e o 

que lhe dá prazer. O brincar é espontâneo. 

O ensino dos conteúdos da Educação Física Escolar, ou qualquer outro, 

na Educação Infantil deve se dar de forma recreativa, pois não é adequado 

trabalhar atividades repetitivas e exaustivas com as crianças nessa faixa etária, 

durante a primeira infância, o indivíduo precisa experimentar e praticar todos os 

tipos de movimento, sendo esse de forma prazerosa. Será através das 

brincadeiras que as crianças irão aos poucos trabalhar o ritmo, lateralidade, 

noção de espaço, tempo, coordenação motora grossa e fina entre outros 

aspectos motores. Uma exigência muito grande pode ocasionar um trauma 

físico em função da sobrecarga de movimentos e repetições, as quais o corpo 

da mesma não esta preparado para receber (LE BOULCH, 1992). Porém, em 

uma aula onde o brincar estar presente, é possível agradar as crianças com 

aulas mais divertidas e desenvolver suas habilidades motoras (CACCIATORE, 

2010). 

O autor supracitado realizou um estudo, onde introduziu aulas de 

capoeira na Educação Física Escolar, com aspectos lúdicos, o mesmo 

objetivou verificar o efeito da aprendizagem da capoeira por meio de atividades 

lúdicas sobre capacidades físicas de pré-escolares. Após o um período de 

doze semanas o autor constatou que houve melhora de 87,2% no equilíbrio 

das dez crianças que participaram das aulas. Segundo Hurtado (1991), o 
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equilíbrio se caracteriza pela habilidade do individuo manter o controle do 

corpo, onde ele conseguirá utilizar ambos os lados simultaneamente, apenas 

um lado ou os dois de forma alternada. Este pode ser classificado como: 

estático, dinâmico e recuperado. Além disso, melhoras também foram notadas 

na flexibilidade (26%); impulsão vertical (20%) e agilidade (21%), apenas a 

impulsão horizontal não se alterou.  

A brincadeira possui uma linguagem clara e de fácil entendimento, além 

de representar para a criança um fator importante em seu desenvolvimento. 

Logo, a infância não pode ser imaginada sem as brincadeiras e os jogos, pois 

se constituem como atividades principais dessa faixa etária (MURCIA, 2005 

apud VEIGA; CASTELEINS, 2006). 

O trabalho realizado com jogos de forma recreativa possibilita a 
criança evoluir no domínio de seu corpo, crescendo e aprimorando 

suas capacidades de movimentos, superando dificuldades, 
conquistando novos espaços, conseguindo enfrentar novos desafios 
motores, cognitivos e afetivos (VEIGA; CASTELEINS, 2006, p. 669).  

 

Veiga e Casteleins (2006) assim como Cacciatore (2010), realizaram um 

trabalho com o intuído de analisar a contribuição do jogo para o 

desenvolvimento motor das crianças na Educação Infantil. Dezessete crianças, 

entre três e seis anos de idade, foram convidadas a participarem do estudo. 

Apesar de não demonstrarem com números, Veiga e Casteleins (2006) 

afirmam que ao fim das intervenções foi possível notar melhora significativa na 

coordenação motora global e no equilíbrio dos pré-escolares. A coordenação 

motora global se configura pelo uso dos grandes músculos para a realização 

de atividades e está associada à capacidade de equilíbrio postural. As autoras 

também realizaram uma entrevista com os professores da Educação Infantil, 

constatando que todos os entrevistados reconhecem a importância do trabalho 

por meio de jogos e brincadeiras para as crianças. Logo, a prática de aulas 

com aspectos lúdicos devem estar sempre presentes nas aulas de educação 

infantil, quanto menor a criança, maior a importância desta prática 

(CACCIATORE, 2010).  

Segundo Piaget (1978), pelo brincar que se dá o desenvolvimento 

natural da criança. O mesmo autor vem nos dizer que a brincadeira é um 

conteúdo tomado de inteligência, livre e espontânea. Baseado nisto, Orfan 

(2014), realizou um estudo bibliográfico, com o intuito de averiguar a 
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concepção que os autores tinham sobre o lúdico como recurso pedagógico 

para o desenvolvimento infantil. A pesquisa mostrou que diversos autores, 

após realizarem seus estudos constataram os benefícios das atividades lúdicas 

para o aumento das capacidades motoras em crianças, assim como uma 

melhora na percepção infantil, chegando à conclusão que é importante para a 

Educação Infantil o trabalho baseado em jogos e brincadeiras. Esses 

resultados são possíveis através do jogo, porque o mesmo permiti a ação 

intencional (afetividade), a construção de representações mentais (cognição), o 

desempenho de ações sensório-motoras (físico) e a troca nas interações 

(social), comtemplando várias formas de representação da criança e de suas 

múltiplas inteligências, que irá contribuir para seu desenvolvimento 

(KISHIMOTO, 2000). 

A introdução de brincadeiras nessa faixa etária se mostra  interessante, 

pelo fado de ser exatamente neste período que ocorrem as mudanças mais 

acentuadas nos aspectos motores. Segundo Rizzo (1992), para que a criança 

atinja o desenvolvimento dos movimentos dos músculos é necessário que as 

atividades sejam planejadas preferencialmente a partir dos jogos e das 

brincadeiras. Outro autor que vem corroborar com os supracitados é Campão 

(2009). Este realizou um estudo de caso na Escola de Educação Infantil 

Estrelinha do mar. O estudo teve duração de seis meses e participação de 

duas crianças, onde cada uma foi considerada um caso. No fim desse período 

o autor, constatou a melhora na estruturação espacial, estruturação temporal, 

coordenação motora global, lateralidade e no equilíbrio.  De Meur e Staes 

(1984), conceitua estruturação espacial e temporal como: A capacidade do 

indivíduo conhecer a ação e movimentar-se em determinado local adaptando-

se às limitações do espaço; e a possibilidade de situar-se em uma sucessão de 

acontecimentos, como: antes, após, durante e perceber também os intervalos 

entre os mesmos. Respectivamente. Já a lateralidade é caracterizada pela pré-

disposição que o ser humano possui para utilizar mais um lado do corpo em 

detrimento do outro (OLIVEIRA, 2007).  

Portanto, as atividades lúdicas na Educação Infantil enquanto 

promotoras do desenvolvimento dos aspectos psicomotores nas crianças, 

devem sem sombra de dúvida ocupar um lugar especial na pratica pedagógica 



37 
 

do professor de Educação Física e/ou de qualquer outra disciplina. A 

brincadeira precisa estar presente na escola, uma vez que desenvolve o sujeito 

integralmente. E, o nosso desafio enquanto professores de Educação Física, é 

permitir que as crianças tenham a oportunidade de se desenvolverem da forma 

mais adequada e prazerosa possível. Dito isto, é possível afirmar que a 

introdução de brincadeiras nas aulas de Educação Física na Educação Infantil 

corrobora para o desenvolvimento psicomotor dos alunos.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Com o presente estudo foi possível concluirmos que trabalho com jogos 

e brincadeiras nas aulas de Educação Física na Educação Infantil acarreta 

benefícios sobre os aspectos psicomotores das crianças em idade pré-escolar. 

O brincar permite à intensificação da percepção infantil, desta forma a criança 

adquire novos conhecimentos, desenvolve suas habilidades físicas e seus 

aspectos motores. A Educação Física na Educação Infantil tem papel 

primordial no desenvolvimento infantil, a mesma deve auxiliar o aluno a 

descobrir e conhecer o seu próprio corpo, suas potencialidades e limites, assim 

como utilizar as diferentes linguagens, entre elas a corporal. 
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