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RESUMO

A psicomotricidade é uma ciência que se uni por vários pontos de vista diferentes, pois utiliza de
várias outras ciências constituídas com o intuito de possibilitar ao indivíduo dominar o seu corpo de
maneira fácil e que economize energia e mantenha um equilíbrio satisfatório. O objetivo geral dessa
pesquisa foi analisar e avaliar a tonicidade, equilíbrio, lateralidade, noção corporal, espácio-temporal
e as praxias global e fina. No qual foi utilizada a bateria Psicomotora (BPM) de Fonseca (1975)
sendo um instrumento utilizado na avaliação psicomotora em crianças com dificuldade de
aprendizagem. A amostra foi composta por 20 crianças de ambos os sexos na faixa etária de 9 a 12
anos da turma do 5° de uma escola pública de São Domingos-SE. A partir dos resultados obtidos,
pode-se concluir que a maioria das crianças entrevistadas apresenta perfis dispráxico, eupráxico e
hiperpráxico.

ABSTRACT

Psychomotricity is a science that has been united by several different points of view, because it uses
several other sciences constituted with the intention of enabling the individual to control his body in
an easy way and that saves energy and maintain a satisfactory balance. The general objective of this
research was to analyze and evaluate the tonicity, balance, laterality, body notion, spatio-temporal
and global and fine praxias. In this study, we used thePsicomotora (BPM) battery from Fonseca
(1975), being an instrument used in psychomotor evaluation in children with learning difficulties.
The sample consisted of 20 children of both genders in the age group of 9 to 12 years of the 5th
grade class of a public school in São Domingos-SE. From the results obtained, it can be concluded
that the majority of the children interviewed presented dyspraxic, eupraxic and hyperpráxico profiles.

RESUMEN

La psicomotricidad es una ciencia que se unía por varios puntos de vista diferentes, pues utiliza de
varias otras ciencias constituidas con el propósito de posibilitar al individuo dominar su cuerpo de
manera fácil y que ahorrar energía y mantener un equilibrio satisfactorio. El objetivo general de esta
investigación fue analizar y evaluar la tonicidad, equilibrio, lateralidad, noción corporal,
espacio-temporal y las praxias global y fina. En el que se utilizó la batería Psicomotora (BPM) de
Fonseca (1975) siendo un instrumento utilizado en la evaluación psicomotora en niños con dificultad
de aprendizaje. La muestra fue compuesta por 20 niños de ambos sexos en el grupo de edad de 9 a 12
años de la clase del 5° de una escuela pública de Santo Domingo. A partir de los resultados
obtenidos, se puede concluir que la mayoría de los niños entrevistados presentan perfiles dispráxico,
eupráxico e hiperpráxico.
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INTRODUÇÃO

A psicomotricidade traz uma visão geral do indivíduo, envolvendo o homem através do seu corpo em
movimento e em relação ao seu mundo externo e interno (Physque). O comportamento físico da
criança emiti dificuldade emocional e intelectual, portanto a psicomotricidade é a ciência do corpo e
da mente e ao observarmos o corpo em movimento, é visível a ação dos músculos nos membros
inferiores e superiores gerados pela ação da mente, sendo necessária a junção mente/corpo.

A psicomotricidade relaciona o pensamento, a afetividade, e o nível de inteligência, integrando e
envolvendo essas técnicas para se trabalhar com o corpo permitindo que se designe a noção de vazio
ocupado. São os gestos do corpo que irá mover o indivíduo à consciência de suas possibilidades e
limites. A expressão do corpo é uma qualidade da coordenação motora, pois todo movimento tem
uma conotação psicológica de sensações. Nos movimentos, serão apresentados o sentimento de
desagrado, prazer, euforia e frustração como extensão de um estado emocional, restabelecendo,
assim, a partir dos gestos iniciais da criança, uma memória mais afetiva.

Compreende-se que,

“A psicomotricidade é a educação do movimento com atuação sobre o
intelecto, numa relação entre pensamento e ação, englobando funções
neurofisiológicas e psíquicas”. Além disso, esta possui uma dupla finalidade:
“assegurar o desenvolvimento funcional, tendo em conta as possibilidades da
criança, e ajudar sua afetividade a se expandir e equilibrar-se, através do
intercâmbio com o ambiente humano” (ASSUNÇÃO; COELHO, 1997, apud
BIAGE, 2013).

Em relação a está ciência que está embasa nos movimentos, observa-se que, “a psicomotricidade está
presente em todas as atividades da nossa vida cotidiana. Seria natural que, desde cedo, as crianças
pudessem aprender esta educação pelo movimento” (MEUR; STAES, 1984). O brincar é a uma
forma objetiva e muito atrativa para as crianças podendo ser usado ainda na infância para
desenvolver da melhor maneira todos os fatores da psicomotricidade.

Segundo Mello (2002, p. 37), existem três formas de utilização destas abordagens entre a
Psicomotricidade e a Educação Física que podem apresentar bastantes semelhanças,
“a Psicomotricidade se conceitua como ciência da Saúde e da Educação, pois indiferente das diversas
escolas, psicológicas, condutistas, evolutistas, genéticas, etc. ela visa à representação e à expressão
motora, através da utilização psíquica e mental do indivíduo” (MELLO, 2002).

O autor ainda destaca que “Psicomotricidade é a ciência de síntese, que com a pluralidade de seus
enfoques, procura elucidar os problemas, que afetam as inter-relações harmônicas, que constituem a
unidade do ser humano e sua convivência com os demais”. Como também a “Psicomotricidade é a
otimização corporal dos potenciais neuro, psicocognitivo funcionais, sujeitos as leis de
desenvolvimento e maturação, manifestados pela dimensão simbólica corporal própria, original e
especial do ser humano” (MELLO, 2002).

Já Piaget (1987, apud OLIVEIRA, 2000) ressalta que, por meio da atividade corporal a criança
aprende, pensa, cria e enfrenta os problemas. Por meio dos exercícios que estimulem as áreas da
postura, equilíbrio estático e dinâmico, deslocamentos e balanços. Evidenciando que a atividade
física na infância, executada de forma lúdica, estimula a criança a desenvolver não apenas o seu
intelecto como também suas qualidades físicas e psicomotoras que a ajudaram no decorrer da sua
vida.
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Portanto, através de jogos que explorem as diversas áreas da psicomotricidade, Dornelles (apud
CRAIDY e KAERCHER, 2001) fala que “a brincadeira é algo que pertence, a infância, à criança.
Por meio do brincar, a criança organiza-se, regula-se, experimenta, constrói normas para si e para o
outro”. A criança usa o brincar como forma de linguagem para interagir e compreender consigo
mesmo, com o outro e com o mundo.

FATORES PSICOMOTORES

1. TONICIDADE
A tonicidade é a base fundamental da psicomotricidade, pois origina a postura, e consequentemente o
movimento. Torna-se a responsável pela nossa organização da postura bípede. É a tonicidade que
garante as atitudes, a postura e as emoções das atividades humanas.

O tônus muscular está dividido em:

HIPOTONIA: Flacidez muscular causada por lesão muscular, idiopática ou neurológica e
comprometimento do neurônio inferior e pouco tônus muscular.

HIPERTONIA: Resistência ao movimento passivo, comprometimento do neurônio superior, reflexos
tendíneos aumentados e auto tônus muscular.

1. EQUILÍBRIO
A equilibração em termos psicomotores é a integração da postura num sistema funcional complexo,
que combina a função tônica e a proprioceptividade nas inúmeras relações com o espaço envolvente.
Assim permitindo ao ser humano realizar diversos movimentos, dentre eles a particularidade da
postura bípede.

Sem estabilidade o ser humano não conseguirá encontrar o centro de gravidade do seu corpo dentro
de uma base de suporte. Para encontrar o equilíbrio, o corpo passa por um certo desequilíbrio
postural:

O equilíbrio é dividido em:

Equilíbrio estático: O corpo fica imóvel (parado), durante algum tempo.

Equilíbrio dinâmico: O corpo fica em movimento pelo espaço que o rodeia.

1. LATERALIDADE
A lateralidade ocorre quando se verifica o domínio de um lado do corpo sobre o outro. Mas é durante
o desenvolvimento do ser humano (por volta dos 6 aos 8 anos de idade) que a lateralidade se
manifesta. Ela não surge de forma súbita, mas sim aos poucos, e precisa ser observado pelos pais
para que a criança não crie o vício de fazer tudo com apenas um dos lados do seu corpo, é necessário
ser estimulada ainda na infância para que haja um melhor uso de ambos os lados.

A criança vai percebendo que seus membros não reagem da mesma forma, notando mais força e
agilidade no lado direito ou esquerdo, a definição da dominância lateral depende de fatores
neurológicos, genéticos e de hábitos sociais. É normalmente nestes hábitos sociais que pode ser
trabalhada a questão do uso uniforme dos dois lados do corpo desenvolvendo assim a destreza dos
membros superiores e inferiores.

Sendo assim, quando há o predomínio da parte esquerda do corpo, a pessoa tende a ser canhota.
Quando há o predomínio do lado direito do corpo, ela tende a ser destra. Porém há algumas exceções
de pessoas que possuem habilidades em ambos os lados do corpo, essas pessoas são chamadas de
ambidestros.
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Para Silva e Borges (2008) a lateralidade é a dominância que o indivíduo possui em um dos lados do
corpo ao nível dos olhos, mãos e pés sendo que esse lado do corpo que ele domina tem mais força
muscular, rapidez e precisão na hora de executar as atividades.

1. NOÇÃO DO CORPO
Entende-se por noção corporal a consciência do corpo como meio de comunicação consigo mesmo e
com o meio. É necessário um elemento indispensável para a formação da personalidade da criança
resultando de experiências que possuímos provenientes do corpo e das sensações que
experimentamos. A noção corporal se organiza pela experimentação do corpo da criança sendo uma
construção mental que ela realiza gradualmente, de acordo com o uso que faz de seu corpo.

A noção corporal está dividida em três faixas etárias na infância, são elas:

1. O corpo vivido até 3 anos.
O bebê se sente parte do ambiente e se confunde com o espaço onde vive, essa etapa é vivenciada
por atividades espontâneas do bebê.

1. O corpo percebido de 3 a 7 anos.
Nesta fase que corresponde à organização do esquema corporal a criança percebe seu corpo como um
ponto de referência para que ela possa então, situar objetos no espaço e no tempo. Nesse período os
movimentos vão ficando mais aperfeiçoados e cada vez mais coordenados.

1. O corpo representado de 7 a 12 anos.
O ambiente é o ponto de referência nesta fase, pois o indivíduo já tem noção das partes do seu corpo
e do todo, ele consegue acrescentar mais movimentos aos seus segmentos e se adapta a eles para
alcançar seus determinados objetivos. Os exercícios de coordenação, equilíbrio, destreza e agilidade
são os mais trabalhados durante esta etapa.

Existem algumas limitações nos segmentos dos membros inferiores e superiores do corpo que tem
como centro as crianças com alterações em seu esquema corporal, sendo algumas dessas limitações:
as dificuldades em imitar um exercício ou postura, que é causado muitas vezes pela falta de
concentração, coordenação motora ou percepção. Outra insuficiência muito recorrente nas crianças é
a incapacidade na identificação e reconhecimento de partes do corpo não percebendo o
posicionamento dos seus membros. Todas as limitações acima citadas muito têm a ver com a não
harmonia de movimentos e gestos, assim tendo um maior gasto de energia durante o
desenvolvimento de atividades.

Em 1911 o neurologista Henry Head lançou o conceito de esquema corporal, que a cada instante
permitia ao indivíduo construir um modelo postural de si mesmo (ROSA NETO, 2002).

1. ESTRUTURAÇÃO ESPÁCIO-TEMPORAL
A estruturação espácio-temporal é a capacidade que a pessoa tem de promover uma relação que
envolve a integração de movimentos em um determinado tempo, onde há sequência de intervalos,
dados espaciais, assim citado com o sistema visual e com o sistema auditivo. Ela envolve a
estruturação rítmica e a localização no espaço de forma permanente bem como a localização no
tempo. Decorre como organização funcional da lateralidade e da noção corporal que é muito
importante para o desenvolvimento das atividades diária de qualquer pessoa, seja no trabalho, na
academia, ou até mesmo no subir ou descer degraus de uma escada.

1. PRAXIA GLOBAL
Compreende que as tarefas motoras globais impõem a realização de movimentos complexos, que se
desenrolam num certo período de tempo e que exigem a atividade de vários grupos musculares.

Segundo Gomes (1995) nos informa,
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a coordenação global tem uma vista a execução voluntária mais ou menos
complexas, que são movimentos que utilizam todas as partes do corpo
cabeça, ombro, pés, quadril e tornozelos sendo este um fato que proporciona
a participação de vários grupos musculares de forma simultânea.

Esse tipo de movimento é muito recorrente em nossa forma de caminhar, pois apesar de utilizar mais
as pernas, todo o corpo deve estar em sintonia para que esse movimento seja realizado. Muitos
atletas de alto rendimento ou não, necessitam desta praxia global para realizar alguns esportes, está
coordenação global deve ser muito trabalhada nas crianças pois é na infância que ela se desenvolve.

A praxia global é o resultado da interação do sistema muscular com os nervos sensitivos (aferentes e
motores (eferentes).

São subfatores da praxia global:

-Coordenação óculo-manual

-Coordenação óculo-pedal

-Dissimetria

-Dissociação

1. PRAXIA FINA
A praxia fina compreende que todas as tarefas motoras finas se associam a função de coordenação
dos movimentos dos olhos com a atenção e manipulação de objetos que exigem um certo controle
visual, “[...] é o trabalho de forma ordenada dos pequenos músculos. Englobam principalmente a
atividade manual e digital, ocular, labial e lingual” (MELLO, 89, p.38).

A coordenação motora fina é observada no ser humano durante a execução dos movimentos que
exigem um detalhamento mais refinados do corpo e da mente para a concretização desses
movimentos, é a chamada “sintonia fina” do corpo humano, que são muito aguçadas nos nossos
sentidos.

Assim quando se aplica teste e atividades para trabalhar a coordenação motora fina, os indivíduos
que possuem algum tipo de transtornos específicos mostram uma certa dificuldade em realizar
determinadas atividades. A sensibilidade necessária para segurar um copo, um lápis, uma linha de
costura, ou uma raquete de tênis de mesa são exemplos dessa lacuna de coordenação motora fina.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os métodos utilizados como referências na pesquisa foram o descritivo e transversal Segundo
Pinsonneault & Kraemer (1993) o método descritivo afirma que a pesquisa necessita,

identificar quais situações, eventos, atitudes ou opiniões estão manifestos em
uma população; descreve a distribuição de algum fenômeno na população ou
entre os subgrupos da população ou, ainda, faz uma comparação entre essas
distribuições. Tem o propósito de verificar se a percepção dos fatos está ou
não de acordo com a realidade.

Já de acordo com Sampieri (1991) o método transversal aponta que,
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a coleta dos dados ocorre em um só momento, pretendendo descrever e
analisar o estado de uma ou várias variáveis em um dado momento. Outro
ponto a ser observado é a adequação dos respondentes (indivíduos que
fornecem as informações) à unidade de análise (aquilo que se pretende
analisar), ou seja, que os respondentes realmente representem a unidade de
análise.

Para a coleta de dados das crianças foi utilizada a ficha de avaliação da Bateria Psicomotora (BPM)
de Victor da Fonseca (1975), com intuito de analisar e avaliar os fatores psicomotores, sendo estes: a
tonicidade, equilíbrio, lateralidade, noção corporal, espácio-temporal e as praxias global e fina. A
BPM é um instrumento de avaliação que foi desenvolvido por Vitor da Fonseca e que se baseia num
conjunto de tarefas que permitem identificar os déficits funcionais ou a ausência em termos
psicomotores.

1. PARTICIPANTES
A pesquisa foi realizada com 20 crianças de uma mesma turma e de ambos os sexos, com idades
cronológicas entre 9 e 12 anos, sendo 12 meninos e 8 meninas, algumas crianças consideradas
sedentárias e outras que praticam de algum tipo de atividade física segundo os responsáveis por elas.

1. CRITÉRIO DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO
Para participar da referida pesquisa usou-se como critério ter de nove a doze anos de idade, residir no
município de São Domingos no estado de Sergipe e portar os termos de consentimento e
assentimento assinados pelos responsáveis. Os critérios de exclusão para não participação na
pesquisa, foi não está enquadrado entre 9 e 12 anos de idade, não residir no município de São
Domingos-SE e não ter o termo de consentimento e assentimento assinados pelos responsáveis.

1. LOCAL
A coleta de dados foi realizada em uma Escola Municipal de educação infantil no município de São
Domingos no Estado de Sergipe, ela funciona nos turnos matutino e vespertino, tendo um
quantitativo de 12 professores pedagogos.

1. INSTRUMENTOS
Foram utilizados como matérias para a coleta de dados das crianças:

- Vinte fichas de avaliação da Bateria Psicomotora (BPM) de Victor Fonseca.

- Três cronômetros

- Cinco esteiras

1. COLETA DE DADOS E PROCEDIMENTOS
Apenas os alunos que estavam com o termo de consentimento e assentimento assinados foram
avaliados. Foi utilizada como instrumento de estudo a Bateria Psicomotora (BPM) elaborada por
Fonseca. A Bateria Psicomotora (BPM) compõe-se de sete fatores psicomotores: tonicidade,
equilibração, lateralização, noção do corpo, estruturação espácio-temporal, praxia global e praxia
fina, subdivididos em 26 subfatores.

Os procedimentos foram realizados em apenas três momentos, sendo o primeiro a entrega dos termos
de assentimento e consentimento, no segundo momento realizou-se a aplicação dos testes e o terceiro
a entrega dos resultados. A aplicação dos testes foi realizada dentro de uma sala bem iluminada e
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arejada, os testes foram feitos individualmente com duração de 10 ou 15 minutos dependendo do
aluno.

Os testes foram aplicados em dois dias das 13 às 17 horas e 30 minutos da tarde. Após os testes
realizou-se a tabulação dos resultados que verificou o nível psicomotor de cada participante. Com os
resultados dos testes, as crianças foram orientadas sobre a importância da prática de atividades físicas
de forma lúdica que desenvolvam as habilidades motoras básicas.

ANÁLISE DE DADOS

Após a coleta de dados foram avaliados os sete fatores psicomotores. Todos os resultados foram
obtidos pela soma dos valores adquiridos pela avaliação dos subfatores respectivos. Em seguida, a
soma encontrada era dividida pela quantidade dos subfatores encontrados em cada fator psicomotor
para alcançar a média, que quando necessário era arredondada.

ESCALA DE PONTUAÇÃO

A escala de pontuação usada para a análise dos dados está dividida em quatro partes e foi
desenvolvida por Fonseca (1995). Cada um dos sete fatores da psicometria foi pontuado em uma
escala de 1 a 4 pontos, sendo que cada ponto classifica o nível de desempenho da criança.

QUADRO 1: ESCALA DE PONTOS DOS PERFIS PSICOMOTORES

ESCALA DE PONTUAÇÃO PERFIL
1 Realização imperfeita, incompleta e descoordenação (Fraco) Apráxico
2 Realização com dificuldades de controle (Satisfatório) Dispráxico
3 Realização controlada e adequada (Bom) Eupráxico
4 Realização perfeita, econômica, harmoniosa e bem controlada (excelente) Hiperpráxico

FONTE: FONSECA, 1995.

Com base no quadro da escala de pontuação, observa-se que para cada perfil apresentado nos testes
da BPM existe uma pontuação de desempenho que pode ser fraco, satisfatório, bom ou excelente.

RESULTADOS

O objetivo geral dessa pesquisa foi analisar e avaliar a tonicidade, equilíbrio, lateralidade, noção
corporal, espácio-temporal e as praxias global e fina.

A partir dos resultados obtidos por meio dos testes que avalia o nível de psicomotricidade foi
possível elaborar um quadro para melhor exemplificar o desempenho de cada participante na
pesquisa.

QUADRO 2: NIVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DAS CRIANÇAS

NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA PERCENTUAL (%)
Ativo 55%
Sedentário 45%

FONTE: Escola Municipal Professora Ivanilde, São Domingos-SE, 2018.

De acordo com a primeira variável, verifica-se a distribuição dos indivíduos conforme o seu estilo de
vida, percebendo-se que 55% da amostra era composta por ativos e 45% pelos sedentários, com isso
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pôde-se perceber que a participação de crianças ativas foi maior que a de crianças sedentárias.

Para detalhar melhor os resultados da pesquisa, foi elaborado um quadro de acordo com o gênero
biológico de cada um dos 20 participantes na coleta de dados por meio dos testes.

QUADRO 3: PERCENTUAL REFERENTE AO GÊNERO DAS CRIANÇAS

GÊNERO PERCENTUAL (%)
Masculino 60%
Feminino 40%

FONTE: Escola Municipal Professora Ivanilde, São Domingos-SE, 2018.

De acordo com a análise da presença dos escolares na pesquisa, percebe-se que a participação das
crianças do gênero masculino foi maior que as crianças do gênero feminino. O que não interfere nos
resultados obtidos, pois a pesquisa não visava comparação entre os sexos, e sim no perfil geral da
criança de acordo com seu grau de psicomotricidade.

O perfil psicomotor de cada participante na pesquisa foi baseado na escala de pontuação do quadro 1.
Observa-se que para cada perfil apresentado nos testes da BPM existe uma pontuação de
desempenho que pode ser fraco, satisfatório, bom ou excelente.

Este perfil psicomotor está dividido em estágios distintos, são eles: Superior, Bom, Normal,
Dispráxico e Deficitário. Todas as crianças foram relacionadas a cada um desses perfis com base na
análise dos dados.

QUADRO 4: PERCENTUAL REFERENTE AO PERFIL PSICOMOTOR

TIPO DE PERFIL PSICOMOTOR PERCENTUAL (%)
Superior 20%

Bom 45%

Normal 35%

Dispráxico 0%

Deficitário 0%

FONTE: Escola Municipal Professora Ivanilde, São Domingos-SE, 2018.

Percebe-se no quadro 4, a classificação geral depois da análise de pontos da BPM, com relação ao
tipo de perfil psicomotor apresentado pelos estudantes. Percebe-se que 45% dos participantes estão
enquadrados dentro do perfil Bom, 35% no perfil Normal e 20% no superior. Entretanto, constata-se
que nenhum dos avaliados se configuram nos perfis dispráxico e deficitário.

DISCUSSÃO

A Psicomotricidade estuda e investiga as relações e as influências recíprocas e sistêmicas, entre o
psiquismo e o corpo, e, entre o psiquismo e a motricidade, emergentes da personalidade total,
singular e evolutiva que caracteriza o ser humano, nas suas múltiplas e complexas manifestações
biopsicossociais, afetivo-emocionais e psicosóciocognitivas.

No que se refere ao desenvolvimento psicomotor da criança, utilizado pelo enfoque
psicoeducacional, que indica o aumento da capacidade de fazer variadas funções motoras e
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cognitivas. A avaliação psicomotora geralmente ocorre devido a vários propósitos, como por
exemplo a capacidade de identificar alguma dificuldade psicomotora.

Entretanto, os alunos que possuem dificuldades acadêmicas são avaliados como uma forma de se
constatar em que medida as dificuldades psicomotoras podem estar influenciando o desempenho
acadêmico. Consequentemente estes testes também são utilizados para se determinar lesões cerebrais
e comportamentais.

Para a avaliação psicomotora, a revisão de literatura apresenta vários artigos científicos,
principalmente teses e dissertações, que por sua vez ajudam no aprofundamento dos conhecimentos e
na padronização de avaliações específicas. Contudo, por se tratar de indivíduos que podem
apresentar algumas limitações adaptativas, cria-se a necessidade de um maior número de pesquisas
para a elaboração de avaliações confiáveis.

Com esse objetivo, a presente pesquisa teve como seu maior enfoque analisar a aplicabilidade da
Bateria Psicomotora elaborada por Fonseca (1995) como forma de avaliação para as crianças.

Com a análise dos resultados realizados nesta pesquisa, verificou-se que a maioria das crianças
indicava no conceito de bom referente ao estado psicomotor. Não houve nenhum individuo com
deficiência física ou mental, sendo somente resultados com conceito satisfatório, indicando os perfis
eupráxico, dispráxico e hiperpráxico, respostas obtidas pelos fatores de tonicidade, equilíbrio,
lateralidade, espácio-temporal, noção corporal e as praxias global e fina. Tais resultados eram
esperados, pelo motivo de trabalhar com indivíduos sem nenhum tipo de deficiência, que por sua vez
apresentam apenas uma pequena porcentagem de dificuldades psicomotoras.

Com relação aos resultados da pesquisa, pôde-se verificar que os dados obtidos, demonstraram
algumas dificuldades psicomotoras encontrados na maioria das crianças avaliadas. No entanto, sua
aplicabilidade foi excelente perante ao público escolhido, sendo avaliados todos os fatores
psicomotores presentes, as atividades não foram tão complexas para as crianças. Com base nesses
conceitos e dados referentes à pesquisa do estado psicomotor dos participantes, o perfil psicomotor
da maioria dos avaliados foi classificado como bom.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo objetivou analisar os efeitos da psicomotricidade nas crianças e abordar a importância da
psicomotricidade no desenvolvimento infantil, bem como a contribuição da psicopedagogia no
processo ensinar e aprender, pois é através dos movimentos que as crianças trabalham os aspectos
físicos, cognitivos, sociais e afetivos.

A partir dos resultados obtidos nessa pesquisa, pode-se concluir que a maioria das crianças
entrevistadas apresentavam perfis dispráxico que é uma realização com dificuldades de controle,
eupráxico uma realização controlada e adequada e hiperpráxico realização perfeita e bem controlada.
Visto que as crianças possuíam um bom desenvolvimento em alguns dos 7 fatores observados,
mostrando a importância da prática de esporte e o quanto ela influencia no desenvolvimento da
coordenação motora da criança. A educação psicomotora, antes de ser um método definitivo é um
instrumental no contexto educativo, para questionar os problemas da educação da criança pequena de
uma forma mais ampla. É indispensável nas aprendizagens escolares, e por esta razão deve ser
proposta desde a escola maternal e não pode ser desprezado durante a primeira série.

A pesquisa se deu pela averiguação do efeito da psicomotricidade em crianças de uma escola da rede
pública municipal de ensino infantil, localizada na cidade São Domingos-SE, e foi observado o efeito
do desenvolvimento psicomotor das crianças durante o seu crescimento. Entretanto, os alunos foram
avaliados como forma de se constatar quais são os efeitos e as dificuldades psicomotoras
desenvolvidas por crianças e como elas podem estar influenciando no crescimento.
Consequentemente, estes testes também são utilizados para se determinar alguns dados que permita
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chegar a uma disfunção psiconeurológica de aprendizagem ou uma ddisfunção psicomotora
(dispraxias).

Com base nesta perspectiva, é notável a importância das atividades motoras na vida das crianças,
pois elas auxiliam o desenvolvimento global, que compreende um conjunto de habilidades
responsáveis pela autonomia de cada ser humano. Contudo, as crianças passam por fases e gostos
diferentes umas das outras, possibilitando cada uma a vivenciar ou não as atividades propícias a elas.
Tornar-se uma necessidade a valorização da criança que brinca. É de muita valia as aulas de
psicomotricidade no ensino infantil.

Percebe-se a importância das atividades motoras na educação, pois elas contribuem para o
desenvolvimento global das crianças. Entretanto, as crianças passam por fases diferentes umas das
outras e cada fase exige atividades propicias para cada determinada faixa etária. É preciso valorizar a
ação da criança que brinca, é preciso transcender o visível e pressentir a seriedade do fenômeno. O
lúdico estimula e desenvolve a socialização, que influi diretamente no aspecto sócio-afetivo, daí sua
importância na sala de aula.

A psicomotricidade precisa ser vista com bons olhos pelo profissional da educação, pois ela vem
auxiliar o desenvolvimento motor e intelectual do aluno, sendo que o corpo e a mente são elementos
integrados da sua formação. Ela busca conhecer o corpo nas suas relações, transformando-o num
instrumento de ação, este corpo pensado como objeto marcado por uma mente que pensa. A
evolução da psicomotricidade no ser humano se dá de forma natural, auxiliando-o e lhe capacitando
para uma melhor assimilação da aprendizagem escolar, sendo que o corpo e o movimento constituem
os alicerces para o desenvolvimento da criança. No campo da Psicomotricidade, a relação, a vivência
corporal e a linguagem simbólica são imprescindíveis para que a criança possa viver e atuar no seu
desenvolvimento afetivo, motor e cognitivo.
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