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RESUMO 
 A Educação Física escolar possui a importante missão de colaborar com o desenvolvimento cognitivo da 
criança, proporcionando atividades psicomotoras que estimulem o aparecimento e aperfeiçoamento das 
habilidades e das capacidades motoras que irão influenciam de forma positiva na capacidade de aprendizagem 
dos diversos conteúdo da própria Educação Física e das demais disciplinas. A psicomotricidade por sua vez, 
é um dos instrumentos utilizados pela educação física no desenvolvimento da criança em seus variados 
aspectos motores, cognitivos e sociais. Envolto nesta questão, o objetivo do presente estudo é fazer uma 
abordagem da psicomotricidade e do desenvolvimento motor voltado para a compreensão e a contribuição 
das capacidades cognitivas, enfatizando a importância das práticas das atividades motoras no 
desenvolvimento da criança. Para realização da pesquisa foi realizada uma revisão bibliográfica nos estudos 
de Gallahue & Ozmun, e em artigos relacionados ao tema.  Os resultados apontam que a Educação Física 
no contexto escolar tem um papel de amplo aspecto, além de promover a socialização e integração entre os 
alunos, colabora com o desenvolvimento cognitivo, promovendo melhora no desempenho da criança frente 

ao aprendizado de outros conteúdos. 
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1           INTRODUÇÃO   

A Psicomotricidade está ligada ao entendimento organizado dos movimentos em 
relação as experiências vividas pelo indivíduo de modo que a ação é resultado do 
significado da própria individualidade do seu corpo em movimento, bem como as 
possibilidades de ação e atuação consigo mesmo, com objetos e com outros indivíduos 
(DE AQUINO et al., 2012).  

 A Psicomotricidade é constituída por um conjunto de atributos psicológicos, 
fisiológicos e antropológicos que permitem o sujeito se relacionar com os outro e consigo 
mesmo. Essa concepção unificada do sujeito pessoa, abrange as capacidades do ser e 
do expressar-se através dos movimentos em um contexto psicossocial através da 
influência cognitivas, sensoriomotoras e psíquicas (PEREIRA, 2005). 

O ser humano através do corpo em movimento é objeto de estudo da 
psicomotricidade, que busca fazer uma relação entre o movimento e os fatores intrínsecos 
e extrínsecos com os quais o sujeito se relaciona. Desta forma o processo de maturação 
dos movimentos está intimamente ligado as aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas 
do sujeito (FERREIRA; CAVALARI, 2010; DE AQUINO et al., 2012). 

 O objetivo da psicomotricidade relacionado ao desenvolvimento motor é tentar 
identificar quando e como o comportamento se modifica em relação aos movimentos 
realizados em cada etapa da infância. Na infância as atividades motoras são realizadas 
naturalmente, como exemplo correr, saltar, pular, arremessar etc. Estas atividades fazem 
parte de um processo que se constituí nas experiências vivenciadas (GALLAHUE & 
OZMUN, 2003). 

As habilidades motoras são fundamentais para o desenvolvimento das variadas 
atividades presentes na vida e no cotidiano do ser humano, principalmente dentro das 
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atividades experimentadas através dos jogos e dos esportes. Todavia, o desenvolvimento 
motor se constitui em um processo progressivo e a longo prazo (DE AQUINO et al.,2012; 
CANCIAN; COELHO, 2016). 

As mudanças mais perceptíveis no desenvolvimento motor acorrem nos primeiros 
anos de vida da criança, assim toda as experiências vivenciadas durante essa fase irão 
determinar amplamente que tipo de adulto este indivíduo se tornará (GALLAHUE & 
OZMUN, 2003). 

As atividades motoras desenvolvidas durante a fase escolar colaboraram no 
desenvolvimento das capacidades cognitivas e intelectuais da criança, melhorando 
diretamente aos níveis de atenção, percepção e concentração (CANCIAN; COELHO, 
2016). 

 Entendendo a necessidade de maior compreensão acerca dos benefícios das 
aulas de educação física, as quais estimulem o desenvolvimento motor, e a contribuição 
da psicomotricidade para o desenvolvimento cognitivo e que este estudo se justifica. 
Portanto, o objetivo do presente estudo é buscar uma melhor compreensão da 
psicomotricidade e como ela pode estimular o aprendizado da criança na fase escolar. 

 
2            MATERIAIS E MÉTODOS 

 
A metodologia utilizada consistiu em uma pesquisa bibliográfica, estruturada por 

meio do Google Acadêmico e da Base de Dados Lilacs. Realizaram-se estudos 
envolvendo o Desenvolvimento Motor, os quais tinham em comum as contribuições de 
Gallahue & Ozmun (2003) que aprofundaram cada fase do desenvolvimento motor e 
proporcionaram o conhecimento das possibilidades das crianças em cada idade do seu 
desenvolvimento. Também fizeram parte da metodologia de pesquisa o conceito de 
aprendizagem motora de Magil (2000). 

 
3               PSICOMOTICIDADE E A RELAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO 

 
Os movimentos se constituem no ser humano desde a concepção no útero 

materno, e irão acompanhá-lo por toda a vida, passando por várias mudanças ao longa 
da sua existência. O desenvolvimento motor está ligado às necessidades de executar 
tarefas, desde as mais simples até as mais complexas, seja em atendimento às condição 
ambientais ou biológicas do indivíduo (GALLAHUE & OZMUN, 2003). 

Para Dos Santos e Damasceno (2017), o termo desenvolvimento motor tem uma 
imensa abrangência que se denomina a todo o estado de mudança nos quais cada ser 
humano possui um potencial que pode-se desdobrar ocasionando o surgimento de novas 
qualidades, habilidades, traços, marcas e características correlatas. 

As habilidades e as capacidades motoras são componentes básicos do domínio 
motor fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem das atividades da formação 
escolar. O desenvolvimento dessas habilidades está diretamente ligado a percepção do 
indivíduo sobre o próprio corpo em relação ao espaço e tempo para a realização das 
atividades motoras (CANCIAN; COELHO, 2016) 

 A importância de desenvolver um bom controle motor, significa estar construindo 
na criança elementos básicos para o seu desenvolvimento físico, social e intelectual. O 
controle motor implica no desenvolvimento da autonomia da criança para a realização de 
todas as suas atividades diárias, sejam essas atividades escolares ou não (WILLRICH; 
AZEVEDO; FERNANDES, 2009). 

As descobertas fazem parte das características motoras, pois através das 
experiências vivenciadas, a criança torna-se capaz de desenvolver suas capacidades e 
habilidades. O domínio motor contribui para a construção das oportunidades que levem 
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ao aprendizado e o desenvolvimento intelectual que favorecerão a criança no seu 
cotidiano escolar (CANCIAN; COELHO, 2016). 

Magill (2000), relata que para ocorrer um melhor rendimento nas habilidades 
escolares é necessário que a criança experimente o maior número de experiências 
motoras e psicossociais possíveis, visto que uma vez as habilidades motoras apreendidas 
podem ser estimuladas por fatores psicológicos, fisiológicos ou ambientais. 

Dentro do ambiente escolar a criança está sujeita a inúmeras dificuldades, que 
podem ir da socialização até o aprendizado. A prática da educação motora no ambiente 
escolar pode gerar estímulos positivos no desenvolvimento da criança, apresentando 
melhora frente a problemas de ordem ambiental e social, assim como na falta de atenção, 
leitura, escrita, cálculo etc. (CANCIAN; COELHO, 2016).   

Entende-se que os “estímulos” são fundamentais para o desenvolvimento do 
aprendizado motor, embora as habilidades “motoras fundamentais” sejam apreendidas de 
forma natural, de modo simples e progressivo sem complicação, elas ocorrem em 
velocidade diferente que varia de criança para criança. (MANOEL, 1994). 

 É importante que a criança na fase escolar seja assistida por um profissional 
capacitado, que possua os conhecimentos básicos para estimular o desenvolvimento 
motor.   Faz parte das obrigações do professor de Educação física selecionar e 
proporcionar a criança atividades que estimulem o desenvolvimento e a aprendizagem 
motora (MANOEL, 1994; MARFORTE et al, 2007). 

Para Gallahue & Ozmun (2003), “desenvolvimento no seu sentido mais puro 
refere-se as mudanças no nível individual das funções”.  O que significa o surgimento e o 
melhoramento do nível de controle da criança na execução e na maturação dos 
movimentos.  No entanto, é necessário compreender que o desenvolvimento motor é um 
processo continuo, e estará presente na vida do ser humano por toda a sua existência. 

Reconhecendo as “diferenças” observamos que algumas crianças se destacam 
apresentado uma evolução acima ou abaixo dos níveis de classificação para sua idade. 
Essas diferenças devem ser identificadas e analisadas a fim de atender as necessidades 
individuais de cada aluno assim como as necessidades do grupo. Todavia indiferente da 
evolução de cada aluno o professor não pode dividir a turma em pequenos grupos, a 
divisão de grupos não é o objetivo da Educação Física escolar, mas sim a unificação, a 
interação e a socialização total do grupo (CANCIAN; COELHO, 2016).  

 

3.1         PSICOMOTICIDADE: ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO MOTOR 
 
A psicomotricidade tem o objetivo de compreender todos os movimentos 

voluntários e involuntários produzidos pelo ser humano. As experiências motoras estão 
presentes na vida diária da criança, aonde são representada por toda a atividade corporal 
realizada como andar, correr, pular, saltar, brincar, ir à escola ou qualquer movimento 
executado através do corpo em movimento. A repetição dos estímulos motores promovem 
gradativamente a coordenação e memorização das habilidades motoras (CANCIAN; 
COELHO, 2016).   

Para estudar o processo de progressão sequencial das habilidades motoras ao 
longo da vida, temos as fases do desenvolvimento motor e os estágios de 
desenvolvimento de cada fase, que foram projetados por Gallahue & Ozmun para servir 
como modelo de progressão.  

Gallahue & Ozmun (2003), dividem as fases do desenvolvimento motor em três 
fases: (1) movimentos reflexos que são caracterizados pelos movimentos involuntários 
controlados subcorticalmente no útero e na infância precoce; (2)  movimentos 
rudimentares dos 4 meses aos 2 anos de vida, e que são os movimentos reconhecidos 
pela maturidade da infância; (3) movimentos fundamentais que se iniciam por volta  dos 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

2 anos se estendendo até os 7 anos, esses movimentos traduzem as habilidades básicas 
do movimento da infância. 

A primeira fase dos movimentos é caracterizada pelos “movimentos reflexos” que 
surge como a primeira forma de movimento experimentado pela criança, essa forma de 
movimento está presentes desde a concepção do ser humano no ventre materno, se 
ampliando após o nascimento (GALLAHUE & OZMUN, 2003). 

 As novas experiências e a vivencia de mundo marca o início dos “movimentos 
rudimentares”. Com o passar dos meses, esses movimentos vão se aperfeiçoado, 
ganhando maior conformidade, impulsionando a criança para a fase dos “movimentos 
fundamentais”, que se caracteriza pela descoberta dos novos movimentos, ampliando 
assim a capacidade motora da criança. Nesta fase a criança começa descobrir o mundo 
ao seu redor, agora ela já caminha, corre, brinca, pula, salta (GALLAHUE & OZMUN, 
2003). 

A fase dos “Movimentos especializados”, refere-se às habilidades completas da 
infância, nas quais estão envolvidos todos os fatores do desenvolvimento previamente 
apreendidos através das experiências vivenciadas. O “estágio transitório” se caracteriza 
na faixa etária entre os 7 aos 10 anos, este estágio possui os mesmos elementos dos 
movimentos fundamentais, mas com mais forma e precisão e sobre o controle dos 
movimentos. Neste estágio a criança demostra maior domínio dos movimentos sobre o 
próprio corpo (GALLAHUE & OZMUN, 2003). 

 O “estágio de aplicação”, abrange um destaque na crescente forma de aquisição 
das habilidades, na precisão e nos aspectos quantitativos de desempenho motor, esse 
estágio surge por volta dos 11 aos 13 anos de idade. Por volta dos 14 anos de idade, 
começa a surgir a se concretizar o último estágio o da “utilização permanente”. Este 
estágio representa a ápice do processo de desenvolvimento, aonde as habilidades 
encontram-se totalmente desenvolvidas, nesta fase a criança alcança o máximo de 
desenvolvimento motor, desenvolvendo as habilidades especificas para esportes, jogos, 
lutas entre outros (GALLAHUE & OZMUN, 2003).  

As características dos níveis de maturação da criança são evolutivos e 
constantes, contemplando diversas mudanças. O aprendizado surge a partir dos 
movimentos reflexos de forma gradativa, de modo que as experiências acumuladas 
permitem atingir o máximo de desenvolvimento motor. Este estágio é reconhecido como 
o “estágio da utilização permanente”, o qual é representado por toda a experiência 
acumulada ao longo da vida (GALLAHUE & OZMUN, 2003).  

Os padrões fundamentais de movimento são observados a partir dos dois anos 
até aproximadamente os sete anos de idade, quando começaria ser possível combiná-
los. Segundo Gallahue & Ozmun (2003), o desenvolvimento desses padrões ocorre em 
três estágios:(1) inicial; (2) elementar e (3) maduro.  

(1) Estágio inicial:  Neste estágio os movimentos são pobres de 
coordenação motora; com sequências incompletas ou impróprias; baixo controle 
sobre os movimentos desenvolvido pelo corpo; movimentos exagerados e sem 
ritmo, o que demostra que a criança se encontra em meio a adaptações do 
próprio autoconhecer-se.  

(2) Estágio elementar: É uma continuidade do processo de 
desenvolvimento motor aonde existe uma amplitude dos movimentos, que 
significa dizer que passa existir uma sincronia dos elementos espaciais e 
temporais. Embora haja uma melhora na coordenação desses movimentos, os 
padrões ainda são muito restritos ou exagerados.  

(3)  Estágio Maduro: O último estágio e considerado a fase de maturação 
dos movimentos, caracterizado por ser mecanicamente mais eficiente e 
apresentar um desempenho bem coordenado, possibilitando a criança um 
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domínio sobre seu corpo e a introdução da mesma em práticas de atividades 
mais especificas. 

Os movimentos surgem para suprir as necessidades básicas de locomoção, está 
seria a fase inicial do movimento que permite a criança o reconhecimento das capacidades 
de domínio do seu próprio corpo. Os movimentos iniciais tem característica básica de 
cumprimento de função (CANCIAN; COELHO, 2016). 

  Com o tempo os movimentos vão se aperfeiçoado o que vem a caracterizar o 
estágio elementar, o qual apresenta uma melhora na qualidade dos movimentos, mas 
deixando ainda algumas falhas a serem preenchidas. A fase de maturação representa a 
boa coordenação, que contempla o estágio maduro de desenvolvimento, que irá permitir a 
criança a aprender atividades mais elaboradas, como correr, saltar, manter o equilíbrio e o 
ritmo dos movimentos entre outros (CANCIAN; COELHO, 2016). 

 Cezário (2008), enfatiza que o professor de Educação Física deve ser apto para 
selecionar experiências motoras baseando-se no nível de capacidades e de 
desenvolvimento das habilidades motoras dos alunos. A abordagem é uma tentativa de 
integrar os conhecimentos de desenvolvimento motor e a aprendizagem motora através da 
estruturação de projetos de Educação Física escolar que possam considerar todas as fases 
da aprendizagem motora. 

 O que deve se levar em conta é que cada aluno possui uma capacidade e uma 
velocidade de desenvolvimento, de modo que um programa bem estruturado irá contribuir 
para que os alunos possam atingir seu nível de maturação e desenvolvimento motor, 
estimulando suas habilidades de acordo com as suas capacidades.  

Através das atividades selecionadas deve se tentar suprir as necessidades de cada 
criança, buscando atingir o maior nível de desenvolvimento motor. O desenvolvimento 
psicomotor tem um reflexo positivo no desenvolvimento cognitivo promovendo agilidade de 
raciocínio, elaboração de tácticas, tomadas de decisão entre outros fatores que favorecem 
o aprendizado das demais disciplinas. Sendo assim e de extrema importância que o 
profissional que desenvolva as atividades relacionadas ao aprendizado motor seja 
habilitado e comprometido com a profissão (CANCIAN; COELHO, 2016). 

 
 

3.2        O PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA. 
 
No aspecto da psicomotricidade, é prioritária a formação do educando, dentro da 

educação do movimento, a qual deve ser distribuída ao longo de toda a vida escolar. O 
foco, da educação motora deve ocorrer nas séries finais do Ensino Fundamental quando 
as características psicológicas e fisiológicas dos alunos correspondem às especialidades. 
Nesta fase a criança passa pelo amadurecimento dos movimentos, e a proposta da 
educação física neste momento é estimular as novas habilidades, para que essas possam 
contribuir para o crescimento intelectual do escolar (PALAFOX, 2009). 

O professor por sua vez deve estar atento aos níveis de desenvolvimento motor de 
seus alunos, de forma que possa identifica as dificuldades apresentadas individualmente 
ou coletivamente. A identificação das dificuldades colabora para o desenvolvimento de 
atividades que proporcionem o aprendizado coletivo, melhorando as capacidades físicas, 
fisiológicas, mentais, sociais e cognitivas dos escolares. 

Através da capacidade e da compreensão do desenvolvimento motor, o profissional 
de Educação Física se diferencia dos demais atendentes na Educação Infantil, pois o 
mesmo deve ter a compreensão do desenvolvimento motor e suas fases. Alunos do Ensino 
Infantil e Fundamental requerem maior atenção quanto ao desenvolvimento psicomotor, 
lembrado que e nessa fase que se desenvolve as habilidades motoras (QUEIROZ; PINTO, 
2010). 
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O Ingresso da criança na escola é um momento de descobertas, de novos hábitos, 
novas culturas e costumes. O papel da escola é proporcionar o maior número de 
experiência possíveis que irão contribuir no desenvolvimento e no aprendizado do aluno. 
Cada criança por sua vez, traz consigo características de seu desenvolvimento cognitivo e 
motor, adquiridas pelas experiências do seu cotidiano, que determinam sua maneira de agir 
e pensar. 

 Observando as particularidade de cada criança, surge a necessidade de valorizar 
as individualidades e as experiências de cada aluno, levando em conta toda a sua 
experiência de vida. A criança ao chegar na escola já traz um repertório de movimentos 
previamente adquiridos através da vivencia da cultura e costumes do seu meio familiar 
(MARFORTE et al., 2007). 

Entendendo que a infância é a principal fase do desenvolvimento motor, torna-se 
indispensável que o profissional que trabalha com a Educação Física escolar seja 
conhecedor do processo de aprendizagem motora. As aulas devem proporcionar a criança 
toda a experiência motoras possível, favorecendo o aprendizado e o desempenho do aluno 
(KUZMINSKI, 2009). 

O professor de Educação Física deve selecionar as experiências motoras 
baseado no nível de capacidade e na fase do desenvolvimento da habilidade motora. As 
atividades propostas devem respeitar as individualidades e as dificuldades de cada aluno. 
O professor deve ainda, observar constantemente a evolução do grupo a fim de evitar as 
crianças pulem fases do desenvolvimento motor, evitando que haja um déficit no 
desempenho motor e cognitivo do escolar. 

A educação é um compromisso assumido com a criança e com o mundo, de acordo 
com a filosofa Arendt (1972, p.247, grifo da autora). 

 
[...] é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos 
a responsabilidade por ele. É, também, onde decidimos se amamos nossas crianças 
o bastante para não as expulsar de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios 
recursos, preparando-as, em vez disso, com antecedência para a tarefa de renovar 
um mundo comum.  

A educação focada na psicomotricidade além de ser um ato educacional pode ser 
considerada um ato de responsabilidade e amor, pois cabe ao professor de Educação 
Física colocar em prática seu conhecimento em prol do desenvolvimento dos escolares. A 
criança que tem um bom desenvolvimento motor possui maior facilidade de aprendizagem, 
o que facilita seu desenvolvimento intelectual e a interação social. 

4           CONCLUSÃO 

Em relação aos aspectos motores do educando e de extrema importância que haja 
a formação do mesmo dentro da educação dos movimentos, sendo que o ambiente 
educacional deve estimular o aprendizado da criança. Este aprendizado motor deve ser 
distribuído ao longo da vida escolar, de modo que o indivíduo receba toda a orientação 
necessária, dentro de seus vários estágios de desenvolvimento motor de acordo com sua 
faixa etária. 

A psicomotricidade relacionada ao desenvolvimento motor se faz presente desde o 
nascimento do ser humano. A psicomotricidade voltada aos movimentos humano refere-se 
a várias mudanças nas características das qualidades e das habilidades do indivíduo, 
sendo estas mudanças vinculadas ao desenvolvimento das percepções do corpo, espaço 
e tempo. 

O estudo de Gallahue & Ozmun (2003), proporciona o conhecimento sobre as 
vários estágio de desenvolvimento dos movimentos, possibilitando entender o 
desenvolvimento motor e a importância do professor de Educação Física.  
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 O professor atuante na área da Educação Infantil deve ser conhecedor de cada 
fase do desenvolvimento motor, sendo apto a administrar atividades que atendam às 
necessidades específicas de cada criança. As atividades deve levar em consideração as 
individualidades, favorecendo o aprendizado e contribuindo com outras áreas de 
conhecimento como por exemplo a leitura, o cálculo, o raciocínio lógico entre outras. 

Sendo assim a psicomotricidade como Ciência que estuda os movimentos 
humanos, nas variadas fases do desenvolvimento, enfatiza a importância em observar cada 
fase do desenvolvimento, de modo que se posso identificar e corrigir as dificuldades 
apresentadas, estimulando a inteligência e as capacidades de raciocínio da criança, 
buscando um desenvolvimento por completo. 

A Educação Física no contexto escolar tem um papel de amplo aspecto, além de 
promover a socialização e integração entre os alunos, possui um caráter de colaborador 
com as demais disciplinas. Através da educação motora o aluno deve ser estimulado a 
desenvolver suas capacidades cognitivas que irão apresentar benefícios significativos 
dentro das outras áreas da educação. 
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