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RESUMO 
O Presente texto tem como objetivo propor uma discussão a cerca da Psicomotricidade e o Lúdico no 

processo ensino aprendizagem. Apresentando uma nova área de conhecimento que contribui para a 
construção de um homem novo condizente com o novo milênio. É a questão da inclusão escolar que é 

muito importante para todas as crianças e principalmente para as que são portadoras de necessidades 

especiais. A remoção das barreiras de aprendizagem, como eixo da preocupação de educadores. Por 

meio de pressupostos teórico-práticos, faz-se uma reflexão sobre as contribuições de forma muito 
especial para a construção de uma aprendizagem satisfatória a criança. O corpo em movimento é o 

objeto de estudo da Psicomotricidade que contribui para o desenvolvimento de crianças com 

necessidades especiais. Com base nesse pensamento surgem algumas indagações relacionadas: a 
construção de ambientes educativos na multiplicidade dos espaços e o papel das brincadeiras e jogos 

infantis, para construção da aprendizagem. Nesse sentido a integração de propostas corporais as 

atividades de aprendizagem constitui eixo de mudanças e de renovação fundamental nos processos de 
ensino aprendizagem. Contribuindo para todos os profissionais envolvidos na educação infantil e 

principalmente as crianças que são parte fundamental para esse processo, promovendo um ambiente de 

respeito mútuo, tolerância e aceitação às peculiaridades e diferenças dos outros. 

 

Palavras-chaves: Psicomotricidade, aprendizagem, conhecimentos, desenvolvimento e 

Inclusão. 
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1- INTRODUÇÃO 

       O presente trabalho destaca a Psicomotricidade, como uma nova abordagem na 

área educacional, proporcionando a realização de um trabalho satisfatório ao educador e 

auxiliando no processo de formação de crianças. Pretendendo ainda mostrar maneiras de 

mediar os educandos para uma melhor aprendizagem. Para entendermos esse estudo teórico 

devemos saber o que é a psicomotricidade, quais as suas contribuições para o processo de 

ensino aprendizagem e as áreas de atuação. È o objetivo da inclusão como inovação na 

educação.  

     A Psicomotricidade é uma ciência que tem como objeto de estudo o homem por 

meio do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo, bem como 

suas possibilidades de perceber, atuar, agir com o outro, com os objetos e consigo mesmo. 

Está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições 

cognitivas, afetivas e orgânicas. As áreas de atuação são a Educação, Clínica (Reeducação, 

Terapia), Consultoria e Supervisão, que podem ser atendidas crianças em fase de 

desenvolvimento; bebes de alto risco; crianças com dificuldades, atrasos no desenvolvimento 

global; pessoas portadoras de necessidades especiais: deficiências sensoriais, motoras, 

mentais e psíquicas, familiares e pessoas da terceira idade. 

Com o objetivo de tecer mais informações, enfatizarei as contribuições positivas para 

uma aprendizagem, por meio da Psicomotricidade e o Lúdico. No primeiro momento fazendo 

uma “Reflexão sobre a História da Psicomotricidade”, dando seqüência no segundo momento 

destacarei “Uma reflexão sobre a Inclusão Escolar”. Já no terceiro momento “A Construção 

de Ambientes Educativos na Multiplicidade dos Espaços”, e para concluir esse estudo o 

quarto momento falará sobre “O Papel das Brincadeiras e Jogos Infantis”, mostrando a 

capacidade das crianças em fantasiar e criar através de suas brincadeiras. 

Portanto, o tema acima citado será relatado de acordo com os estudos feitos, por meio 

da disciplina Psicomotriciade e Ludicidade na Educação Infantil, que fez parte do currículo de 

pós-graduação, em Educação Infantil da UERN-CAJIM. E da disciplina de Educação 

Inclusiva que faz parte do Mestrado. 

 

2 REFLEXÃO SOBRE A HISTÓRIA DA PSICOMOTRICIDADE. 

No inicio a psicomotricidade tinha seus estudos voltados para a patologia. Wallon, 

Piaget e Juriaguerra tiveram a preocupação de aprofundar esses estudos mais voltados para o 
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campo do desenvolvimento. Wallon se preocupou com a relação psicomotora, afeto e emoção. 

Piaget se preocupou com a relação evolutiva da psicomotricidade com a inteligência. 

E Ajuriaguerra, que vem consolidar as bases da evolução psicomotora, voltou sua 

atenção mais especifica para o corpo em sua relação com o meio. Pra ele, a evolução da 

criança esta na consciencialização do seu corpo. “O corpo é uma totalidade e uma estrutura 

interna fundamental ao desenvolvimento mental, afetivo e motor da criança”.  

São experienciais e vivencias corporais que organizam a personalidade da criança. “A 

vivência corporal não é senão o fator gerador das respostas adquiridas, onde se inscrevem 

todas as tensões e as emoções que caracterizam a evolução psicoafetiva da criança” 

(FONSECA apud COSTA AUREDITE CARDOSO, 2001, p.26). 

Nos trabalhos de Wallon, Piaget e Ajuriaguerra estão contidas todas as preocupações 

com uma educação psicomotora de base. Eles concebem as determinantes biológicas e 

culturais do desenvolvimento da criança como dialéticas na construção do motor (corpo), da 

mente (emoção) e da inteligência. 

Os primeiros movimentos de trabalhos da psicomotricidade foram impulsionados 

dentro de uma proposta reeducativa, marcada pelo paralelismo mente-motor sustentado pelos 

trabalhos de Le Boulch, Wallon, Pierre Vayer, Ajuriaguerra. 

A reeducação é uma forma de estimular na criança suas funções psicomotoras, que 

foram contrariadas em seu desenvolvimento. É uma ação dirigida ao déficit motor, com o 

objetivo de atingir também o cognitivo. 

Portanto, é importante chamar atenção ao que Piaget já antecipava, com a preocupação 

de estimular as crianças de forma adequada, em cada fase do seu desenvolvimento. Então, ele 

redimensiona as questões da psicomotricidade e não a limita apenas a uma ação reeducativa, 

mas a uma primeira instancia educativa. 

A educação psicomotora deve ser considerada como uma educação de base na pré-

escola. Ela condiciona todos os aprendizados pré-escolares; ceva a criança a tomar 

consciência de seu corpo, da lateralidade, a situação no espaço, a dominar seu tempo, a 

adquirir habilidades de coordenação de seus gestos e movimentos (Oliveira,1997;35). 

Nesse sentido, tudo isso deve ser feito de forma harmônica e integrada, para que a 

criança assuma sua corporeidade dentro de uma realidade que possibilite a livre expressão de 

um sujeito pensante e evite as distorções no processo de sua evolução. 
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A psicomotora é básica, e o corpo deve ser instrumento mediador entre o meio e o 

objeto numa relação vivencial adequada. Piaget estudou o desenvolvimento sensório-motor e 

criou condições próprias a uma compreensão mais real e precisa do corpo e suas funções. 

Levin (1995) considera a reeducação psicomotora como o primeiro movimento pratica 

entre a conduta psicomotora e o caráter da criança. Os estudos da neurologia infantil 

procuraram superar o dualismo cartesiano através da resposta produzida na relação e 

correspondência, debilidade mental (psique) e debilidade motora (corpo). 

Com a reeducação evidencia-se um esboço de uma “clínica-pedagógica” da prática 

psicomotora, que tem como instrumento um corpo-motor. Esta reeducação psicomotora 

responde a uma concepção de sujeito, que traz consigo o conceito de corpo, como uma 

máquina de músculo que não funcionam e que, portanto, devem ser separadas (Levin, 

1995:41).  

Surgiram outros métodos, inovando a prática psicomotora, para melhor atender as 

necessidades do homem situado em uma determinada época histórica: A Psicologia Genética, 

por admitir o “corpo como instrumento de construção da inteligência humana”. A 

preocupação não se resume só as questões motoras, mas a um corpo que age a um corpo em 

movimento.  

A Terapia Psicomotora,”que se ocupa, observa e opera num corpo em movimento, que 

se desloca que constrói a realidade, que conhece à medida que começa a movimentar-se, que 

sente que se emociona e cuja emoção manisfesta-se tonicamente”. Essa nova visão dada ao 

corpo foge aos parâmetros de uma visão mecanicista e centraliza sua atenção na comunicação 

expressa pelo corpo em movimento. Esse movimento se estabelece nas relações corporais por 

meio do diálogo tônico.  

À medida que as técnicas de intervenção psicomotoras avançam, novas questões são 

suscitadas. Necessita-se, assim, de maior aprofundamento e maiores pesquisas que esclareçam 

tais questionamentos.  

A Inclusão da Psicanálise na Psicomotricidade, nesse momento o olhar da 

psicomotricidade é voltado para o “sujeito com seu corpo em movimento”. Já não se trata 

mais de uma “globalidade”, de uma “totalidade”, mas de um sujeito dividido, com um corpo 

real, imaginário e “simbólico” (Levin,1995:31). 

Analisando a historia da Psicomotricidade, o corpo é considerado um instrumento na 

relação, realidade interna e externa, um eixo de sustentação da vida sócio-afetiva do sujeito. 

 



5 

 

.  

3 INCLUSÃO ESCOLAR UM NOVO OLHAR. 

A Questão da inclusão escolar é muito importante para as crianças portadoras de 

necessidades especiais. O termo portador de necessidades educativas especiais está sendo 

utilizado pelo Ministério da Educação e do Desporto- MEC para identificar as pessoas que 

precisam receber educação diferenciada em virtude de sua condição de portador de 

deficiência auditiva, visual, mental, múltipla, física (anteriormente denominado deficiente); 

portador de altas habilidades (superdotado), e portador de condutas típicas (portador de 

problemas de conduta). 

 A Educação dos portadores de necessidades educativas especiais é aqui compreendida 

em sua dimensão não só educativa, mas também sociocultural, com o objetivo de favorecer o 

desenvolvimento de suas potencialidades e de sua participação na comunidade. 

 A Escola Inclusiva implica numa nova postura, que tem como base o projeto 

pedagógico. Onde o mesmo prepara o educador, a se organizar e se adaptar para oferecer uma 

educação de qualidade para todos. Mais vem o grande problema, muitos profissionais são 

qualificados a essa realidade e outros não, sem conhecimento algum para essa prática 

pedagógica, seja com crianças ditas normais ou as crianças com algum tipo de necessidade 

especial. 

 Em primeiro lugar é preciso dá condições de trabalho específico, tanto do ponto de 

vista dos recursos humanos, como na adaptação das instalações, dos recursos pedagógicos e 

didáticos. E principalmente habilitar a escola para o exercício e a promoção do convívio da 

harmonia entre os diferentes, assim buscar a igualdade para todos. 

Quando as necessidades educacionais especiais, embora o termo educacional indique 

que elas se manifestam no âmbito da educação, formal ou informal, sistemática ou 

assistemática, tem gerado, igualmente, muita confusão conceitual pratica. 

Apartir do estudo feito pelo IBGE em 1995, a realidade pode explicar a referida 

perplexidade e as dúvidas de todos nós quanto aos nossos destinos, pois o alvorecer do 

próximo milênio parece sombrio. Ao apelo democrático de que sejam considerados todos, 

sem exceção, contrapõem os fatos e fenômenos que nos causam constrangimentos. 

Essa reflexão não deve estimular o pessimismo ou levar à desesperança. Ao contrário, 

procurar compreender e explicar as causas das diferenças, independentemente das 

características dos indivíduos, mas valorizando as características de nossa época, é condição 

indispensável para enfrentar e resolver os problemas. Não devemos cultivar a ingenuidade de 

pessoas que as mudanças necessárias acorram num estalar de dedos, de uma hora para a outra. 
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Mudança é processo, lento e sofrido, é preciso fazer acontecer para atender a tantas demandas 

e necessidade básicas, ligadas à sobrevivência. 

Apartir das propostas de Educação para Todos passou a discutir o paradigma da 

inclusão que traz, no seu bojo, o desafio à universalização de uma escola de qualidade que 

não segregue e expulse alunos com problemas, mas uma escola que enfrente sem adiamentos 

a grave questão do fracasso escolar e que atenda á diversidade de características do seu 

alunado. A remoção das barreiras de aprendizagem, como eixo da preocupação de educadores 

e de gestores, dispensa a classificação dos alunos, segundo a natureza de suas dificuldades. 

Embora conhecer os alunos seja indispensável ao professor, para que ele melhor organize suas 

atividades de sala de aula, e sua prática pedagógica. 

Portanto, cabe questionar a adequação de elaborar, para deficientes mentias, para 

cegos, surdos ou alunos com problemas motores, dentre outros, um currículo diferente do que 

é desenvolvido com os alunos ditos normais. A proposta é a de que o currículo regular seja o 

mesmo para todos, com toda a flexibilidade necessária para promover o acesso indiscriminado 

às experiências de aprendizagem. Importante lembrar que essa proposta, embora apresentada 

pelos que estão atuando na educação especial, não é exclusividade da mesma, devendo ser a 

norteadora para todos os segmentos educacionais escolares. 

Entretanto, o enfoque psicomotor se torna de grande valia, em primeiro lugar, 

trabalhando com as crianças com necessidade especiais e em segundo com a formação dos 

professores. Com isso apresentarei a construção de ambientes educativos que podem auxiliar 

ao educando nesse processo de ensino aprendizagem. 

   

4 A CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES EDUCATIVOS NA MULTIPLICIDADE DOS 

ESPAÇOS. 

Muitas escolas têm dificuldades de construir ambientes educativos, por isso umas das 

razões dos insucessos de muitas experiências educacionais. 

É importante e urgente que profissionais de educação descubram a importância e as 

diferenças entre espaços de educação formal a ambientes educativos (formais e informais). 

Tem-se difundido enormemente a idéia de que os recursos e os insumos precisam chegar cada 

vez e, em grande quantidade, à escola. 

È importante enfatizar que recursos físicos não se educam sozinhos. Por trás dos 

recursos, dos materiais, é preciso ter um grande profissional. Profissional este capaz de usá-
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los, explorá-los e de interferir nas práticas diárias, fazendo uso destes recursos todos, sempre 

pensando e buscando o desenvolvimento global das crianças. 

Deve-se lembrar que a Psicomotricidade necessita de um mínimo de objetos para que 

as intervenções possam ser desencadeadas. È muito importante o que temos visto em relação a 

este comportamento. Porque causa uma reflexão primaria naquele professor que necessita 

desenvolver os trabalhos psicomotores nos espaços de educação infantil e nas séries iniciais.  

Em muitos casos, o professor se não tiver materiais, ou se não houver recursos, não 

poderá trabalhar o psicomotor, e isso não é verdade. Um bom trabalho de psicomotricidade na 

escola precisa de uma junção de fatores: concepção, comportamento, compromisso, materiais 

e espaços. A mesma concepção para o trabalho com crianças com necessidade especial, que 

tem que usar os seus materiais de maneira adequada para não prejudicar cada vez mais as 

crianças. Assim terá um bom desenvolvimento no que diz respeito ao psicomotor e a 

aprendizagem. 

Todo e qualquer trabalho precisa primeiramente ser planejado, o não planejamento do 

trabalho leva o executor a sérios problemas de condução, de direcionamento das práticas e 

principalmente de perda do foco. O resultado disso é quase sempre caótico: O professor não 

consegue avaliar se o trabalho que ele executou foi bom ou não, se as ações que ele 

desencadeou valeram ou não a pena e se deve ou não uma prática ou outra. 

Toda essa problemática surge e acaba levando fatalmente o professor ao desânimo. 

Como ele não percebe nenhuma modificação de comportamento, sobra-lhe somente 

desqualificar a teoria e a técnica que advêm dali. 

O professor busca técnicas, mais sabendo ele, que usadas mecanicamente acabam por 

se esgotar e, neste caso, o professor volta a buscar idéias inovadoras, uma técnica diferente, 

mas sua concepção não foi transformada, tampouco construída. 

Quando existe uma concepção na cabeça do professor, ele sempre irá encontrar no seu 

cotidiano uma forma de executar seu trabalho diante daquela realidade. È como se o olhar 

daquele professor estivesse tão comprometido que as respostas vão surgindo nestes encontros. 

Desta dinâmica perfeita, é que surge a verdadeira construção do professor, aquele observador, 

que já possui a cabeça dentro da concepção, faltando-lhe apenas que suas mãos comecem a 

executar. 

No entanto, o contrário é sempre mais triste, o professor apenas com suas mãos 

comprometidas, executa muito, mas sem a menor concepção do que está fazendo. O 

comportamento de um professor que quer trabalhar com psicomotricidade é sempre de um 
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observador, afinal, é nas atividades diárias que este profissional vai introduzindo práticas com 

objetivos psicomotores. 

Não se podem dissociar as execuções. Motricidade deve estar ao lado de afetividade. 

São estes dois aspectos que se juntam para forma uma concepção maior que chamamos de 

trabalho psicomotor. 

Portanto, o comportamento é uma atitude de o professor não desqualificar as relações 

vividas pelos alunos nos ambientes educativos. Pelo contrário, é fazer com que cada ação, por 

mais simples que seja, possa ser percebida pelo aluno na sua complexidade e na sua essência. 

Qualquer que seja o movimento realizado pelas crianças, eles acontecem em um espaço 

específico, com pessoas específicas e de jeito também específico.  Por isso, que não podemos 

deixar toda essa riqueza de lado. O aluno precisa encontrar o outro aluno nas relações diárias. 

È este encontro que possibilitará a socialização e a humanização das relações. 

O comportamento é o combustível que move as relações diárias de um professor que 

quer construir coletividade na multiplicidade dos seres com as diferenças de cada um. Já o 

compromisso é sempre muito questionável. Alguns acham que ele trabalhado demais vira 

opressão, uma maneira de forçar o trabalho acima daquilo que se considera adequado. 

A atual situação da escola infantil e da escola primaria, precisamos relembrar que, até 

bem pouco tempo, escassas eram as atitudes verdadeiramente brasileiras aplicadas nos 

ambientes educativos.  Muitas idéias eram colagem de experiências vindas de um país 

distante, de uma realidade distante e para objetivos mais longínquos ainda. 

Hoje, tendo em vista a enorme diferença das qualificações do professor do passado, 

”por mais que ainda tenhamos de melhorar, hoje já somos muito melhores que no passado”, 

faz-se mister prever que este compromisso pensado por nós está no sentido de que, quando ele 

existe. Quando se racionaliza, planeja e operacionalizam, as ações se tornam mais claras 

fazendo com que o compromisso do professor se torna também mais limpo e mais consciente. 

Do contrário, ficamos todos perdidos sem rumo. È desta confusão que poderá surgir o 

descompromisso. 

Fazendo-se necessário os materiais que são sempre parte importante em uma prática 

docente. Eles ampliam nossas ações, possibilitam que as crianças possam intervir e se 

relacionar com objetos concretos, tornando o processo educativo mais próprio, mais próximo 

e mais pertinente. 

Não devemos condicionar a realização do trabalho à existência do recurso. È 

importante que tenhamos a concepção do trabalho a ser realizado, que tenhamos a concepção 
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da teoria e do método que iremos seguir porque esta fortaleza que estas duas dimensões nos 

oferecem acabará por apontar outras saídas de execução do mesmo trabalho em outra 

dimensão e, neste caso, lá o material pode existir, ou poderemos recriar as mesmas dinâmicas 

a partir de outras matérias agora existentes. 

Os espaços são compostos de estruturas física: salas, cadeiras, mesas, armários, livros, 

quadros e todos os outros recursos físicos que podem existir em um espaço, seja ele de 

educação formal( escola) ou de educação não formal (Igreja,partido 

político,clube,comunidade etc.) 

De forma, os espaços podem estar recheados de recursos se eles não emanarem vida, 

não se executarem trabalhos, se não houver ações, eles serão sempre espaços, lugares onde as 

relações não se dão. Mas a partir do momento que eu tenho ali fatos, passo a ter um ambiente 

educativo. 

Os ambientes psicomotores educativos são aqueles em que se busca explorar cada 

ação acontecida ali. Toda e qualquer relação humana tem de ser considerada porque a criança 

está em pleno momento de construção de referencias para ela e para o mundo. 

Pensando nisso, o ambiente educativo é aquele que vai proporcionar toda uma 

exploração por parte da criança. É neste ambiente educativo em que a criança poderá se 

expressar sem amarras, viver uma porção de faz-de-conta que lhe serão importantes fonte de 

percepções. A criança poderá experimentar testar erros e concluir. Tudo porque ali se constrói 

enquanto se vive todas aquelas dimensões, com todos os recursos disponíveis. 

Para isto acontecer, é preciso lembrar que ambientes são compostos por: recursos, 

ações, pessoas, relações sociais e exploração coletiva. Poderá ocorrer em salas com alunos 

regulares ou não, alunos mais jovens, adultos, ainda alunos em processo de inclusão, em salas 

especiais, todos podem aproveitar os ambientes educativos para que as concepções do 

trabalho psicomotor possam ser ampliadas a fim de transformar realidades mais pobres de 

ações e de execuções em ambientes ricos de pressupostos educativos: 

Le Boulch (1986) afirma que a educação psicomotora concerne uma formação de base 

indispensável a toda a criança que seja normal ou com problema. Ela ainda responde, segundo 

ele, por uma dupla finalidade: assegurar o desenvolvimento funcional tendo em conta 

possibilidades da criança e ajuda sua afetividade e expandir-se e a equilibrar-se por meio do 

intercâmbio com o ambiente humano. 



10 

 

.  

Quando as crianças descobrem estas interações e a escola e o professor não deixa que 

elas se dissolvam nos ambientes educativos, todos acabam ganhando muito mais, pois as 

diferenças devem ser recebidas como riquezas. 

 

5 O PAPEL DAS BRINCADEIRAS E JOGOS INFANTIS. 

O Brinquedo é muito influente no desenvolvimento de uma criança, é importante o 

professor observe o processo de cada brincadeira e de cada jogo, porque eles nos mostra 

várias formas de desenvolvimento, por exemplo, os jogos afetivos, cognitivos e psicomotores. 

Os jogos afetivos são aqueles que possibilitam que as crianças tenham trocas afetivas 

intensas durante a sua realização. È durante eles, que a criança é testada a colocar em prática 

ações, em que o amadurecimento é mostrado. Cabe ao professor intervir, quando necessário, 

nestes jogos, buscando possibilitar à criança práticas psicossociais próximas das atividades 

naturais de desenvolvimento.  

È necessário desenvolver a percepção do outro, da perda, da divisão e da partilha. O 

crescimento pode também vir das perdas, e estas possibilitam o crescimento e a maturidade. 

Os jogos cognitivos são aqueles que estão mais voltados ao desenvolvimento do raciocínio 

lógico-matemático. 

O aluno irá testar e compor um raciocínio capaz de enfrentar todo o tipo de situações 

do dia-a-dia. O xadrez, as trilhas, as damas, são exemplos de jogos que podem desenvolver 

estas habilidades. Ampliaram a percepção e o cálculo mental, condições primárias de uma 

aprendizagem satisfatória. 

Já os jogos corporais são aqueles que cobram uma boa dose de atividade motora. È 

necessário que a criança coloque seu corpo à disposição da atividade que está sendo 

desenvolvida. 

A atividade corporal desenvolve múltiplas perspectivas das crianças em relação ao 

mundo e ao outro parceiro de descobertas e de realizações. Faz necessário que esses jogos 

cobrem não excelência, virtuosismo, mas verdade de gestos e de linguagem corporal. Como, 

estátua, duro e mole, mímica, expressão corporal, teatro, cirandas e danças são atividades que 

não podem faltar, nestas práticas. 

È durante essas brincadeiras que a criança é muito cobrada sobre o equilíbrio 

emocional, onde a atividade é quase sempre muito intensa, que a criança se vê sem recursos 

emocionais para lidar com a pressão incondicional imposta pela ação de jogar. 
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È a prática de ação que leva o indivíduo à elaboração própria de mecanismos regulares 

para o enfrentamento e superação. Criança são como, já vimos seres dependentes dos adultos. 

È uma questão básica de sobrevivência depende de alguém que pode saciar a fome, dando-lhe 

leite, o medo e o choro, dando-lhe colo e assim por diante. 

Nas atividades (jogos ou brincadeiras), estão bons momentos para o professor 

trabalhar com esta ação. É importante, para se alcançar sucesso, que o indivíduo elabore 

respostas pessoais, estratégicas próprias para prosseguir no grupo. 

Estas práticas podem levar o aluno a desenvolver autonomia intelectual e, portanto, 

autonomia em outras áreas do comportamento humano. Cada jogo com movimento exige uma 

destreza corpórea do jogador. 

Os movimentos com os membros superiores e com os membros inferiores são 

atividades motoras, como, o movimento de pinça de todos os dedos, o círculo, o girar, assim 

aconteceram novas relações. A criança tem a capacidade de “quebrar”, que é o controle 

segmentar, é quando há perfeita sincronia entre um e outro movimento do braço, do 

antebraço, da mão e dos dedos. 

È comum vermos crianças sem ritmos e sem coordenação dos movimentos. Temos 

que mudar esse quadro. Crianças necessitam de trabalho de percepção e de estimulação para 

que possam desenvolver sintonia com sons e com movimentos mais elaborados. 

Já com as crianças com algum tipo de necessidade especiais. O brincar é uma boa 

forma de ensinar e aprender, assim ela vai conhecendo objetos, texturas, forma, tamanho, cor 

e som usando o tato, além do mais desenvolvendo a autoestima, sentimentos afetivos e 

acabam por se tornar pessoas ativas, curiosas, que buscam sempre aprender mais.   

Assim, é possível usar jogos e atividades lúdicas que possuem características para que 

o resultado da formação da criança esteja cada vez mais próximo do satisfatório.  

 

6 CONCLUSÃO 

Por meio desse trabalho percebe-se a importância do professor em aprender e dominar 

os saberes disciplinares e curriculares e a partir de então reelaborá-los visando propiciar uma 

aprendizagem mais eficaz, pois na medida em que possui maior experiência profissional possa 

a demonstrar conhecimentos mais consistentes capazes de atender às necessidades dos alunos. 

Nesta perspectiva faz-se mister procurar compreender como a Psicomotricidade e o  

Lúdico, contribuem para o desenvolvimento das crianças, destacando as crianças sejam elas 

normais ou com algum tipo de necessidade especial. Por isso que as atividades psicomotoras 
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são essenciais, porque brincando e explorando o espaço, ela se organiza tanto nos aspectos 

motor e sensorial, como no emocional, ampliando assim seus conhecimentos de mundo. 

A Psicomotricidade deixa de ser estudada isoladamente, e hoje se encontra enriquecida 

com os estudos da via instintivo-emocional, da linguagem, da imagem do corpo, os aspectos 

perceptivo-gnósicos e toda uma rede interdisciplinar, que vieram dar ao estudo do movimento 

humano uma dimensão mais cientifica e menos mecanicista. Contudo é preciso lembrar que a 

escola para a maioria das crianças é o único espaço que proporciona condições de se 

desenvolver e de se tornarem um cidadão.  

Em geral esse trabalho teórico tem como objetivo mediar e chamar a atenção dos 

educadores para essa nova realidade de ensino que está sendo vivenciada nos dias atuais da 

nossa educação. Para que possamos desenvolver expectativas positivas para uma 

aprendizagem de qualidade para todos e que alunos e professores se sintam motivados para 

novos aprendizados.  

Com essas reflexões, não pretendo trazer receitas, mas uma provocação para que 

pensamos numa perspectiva de nos aproximarmos da realidade educacional, cultural que 

estudiosos vêm abordando. Aproximação tendente a que venhamos colocar o assunto em 

pauta vistas a um melhor entendimento, possibilitar espaços para seu trato do cotidiano 

escolar e que possamos considera as necessidades infantis como conhecimento, com 

possibilidades pedagógicas correspondentes aos objetivos do ensino. Queiramos ou não, as 

redes cotidianas estão atravessadas por diferentes contextos de vida e valores e a tarefa a 

missão da educação escolar que defendemos é árida, porque é vivida e renovada a cada dia. 
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