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RESUMO 

 

 
Trabalhos recentes nas áreas da neurociência e da neurofisiologia 

estão trazendo à tona a importância da experiência quotidiana de contato com 

as crianças, em especial as recém-nascidas.  

A maturação de todo o arsenal do sistema nervoso, sistema motor e 

intelectualidade dependem da riqueza de conexões e da qualidade do 

ambiente físico, social e cultural ao qual se “chega”.  

Ao final deste trabalho estará entendido porque não basta somente 

dar de comer e sentir amor pela criança. A pesquisa discute o valor das 

estimulações psicomotoras e cognitivas para o pleno desenvolvimento das 

potencialidades e formação das características personais bem como 

exemplifica seqüelas deixadas pela falta de estimulação adequada. 
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INTRODUÇÃO 

 
Pesquisas na área de neurociência demonstram mudanças que 

ocorrem no cérebro quando o ser humano não vivencia de forma saudável as 

primeiras etapas do seu desenvolvimento psicomotor. 

É de extrema relevância este trabalho para um melhor entendimento 

do que deva acontecer durante a primeira infância, palco do desenvolvimento 

psicomotor infantil, pois a criança precisa vivenciar momentos lúdicos com 

supervisão responsável para o pleno desenvolvimento saudável. 

No primeiro capítulo vê-se que a criança pode ficar com algum tipo 

de seqüela que poderá ou não produzir efeitos na sua cognição, que poderá ou 

não impedi-la de ter uma vida normal. 

 O segundo capítulo versa sobre o desenvolvimento cognitivo e a 

importância da estimulação específica ou não para sua efetivação saudável. 

Os estímulos vivenciados pelas crianças geram grandes mudanças 

no desenvolvimento cognitivo, estas mudanças podem provocar dificuldades na 

relação interpessoal. Quando a neurociência através de imagem do cérebro 

consegue identificar estas mudanças, fica comprovado o quanto é importante a 

orientação adequada à faixa etária da criança para um desenvolvimento 

psicomotor que contribua para uma vida de qualidade. 

No terceiro capítulo há uma reflexão da relação entre 

psicomotricidade e neurociência no desenvolvimento da personalidade como 

um todo até a noção de Eu. 
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Capítulo 1 

O DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR 

Ao longo da civilização humana o corpo sempre foi alvo e objeto de 

estudo. A Filosofia muito contribuiu para este olhar sobre o homem, sobre o 

corpo em movimento e a importância deste movimento para o desenvolvimento 

intelectual até os dias de hoje. 

Desde Platão, com seu cartesianismo corpo e alma, passando por 

Aristóteles, que praticava suas palestras versando sobre a relação do homem 

com o seu meio até Descartes que acrescentou a idéia do Ser ao ato de 

pensar, encontram-se primórdios da psicomotricidade. 

Para Aristóteles o movimento existe circunscrito à substancia que, 

cada qual, atualiza suas respectivas e limitadas potências: o movimento dura 

enquanto dura a virtualidade do ser, de cada ser, de cada natureza, cessando 

quando o ser expande suas potencialidades e se atua plenamente.  

As idéias aristotélicas, por exemplo, ilustram a passagem da 

potência ao ato. Para ele o movimento é “o ato de um ser em potência 

enquanto tal” (ARRUDA, 1993, p.98), é a potência se atualizando. Aristóteles 

não se referia somente ao movimento local, mas também ao movimento 

compreendido como movimento qualitativo, pelo qual o corpo tem uma 

qualidade alterada, por exemplo, quando o analfabeto aprende a ler. 

O pensador grego valorizava bastante a ginástica, pois, para ele, a 

mesma servia para “dar graça, vigor e educar o corpo”. (OLIVEIRA, 2000, 

p.29).  

No início do século XX vários teóricos propuseram mudanças na 

visão dos desenvolvimentos motores e cognitivos conforme a seguir. 

1.1 O que é Psicomotricidade  

Foi Ernest Dupré, psiquiatra francês, que em torno de 1920, lançou o 

termo psicomotricidade, significando, para este autor, o entrelaçamento entre 
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movimento e pensamento. Foi ele quem chamou atenção da comunidade 

médica sobre o desequilíbrio motor denominando o quadro de debilidade 

motriz. Sua pesquisa revelou que existe relação entre as anomalias 

psicológicas e as anomalias motrizes, para ele Psicomotricidade. 

O dualismo cartesiano mente e corpo começava a ser questionado. 

Henri Wallon, um dos pioneiros no estudo da psicomotricidade, 

através de seus estudos sobre os estágios e os transtornos do 

desenvolvimento mental e motor da criança, salienta a importância do aspecto 

afetivo como anterior a qualquer tipo de comportamento. Existe, para ele, uma 

evolução tônica e corporal chamada diálogo corporal que constitui “o prelúdio 

da comunicação verbal” (WALLON, apud OLIVEIRA, 2000, p.32) este diálogo 

corporal é fundamental na gênese psicomotora, pois a ação desempenha o 

papel fundamental de estruturação cortical e está na base de toda 

representação, isto é, segundo ele o movimento está relacionado ao afeto, à 

emoção, ao meio ambiente e aos hábitos da criança. 

Para Fonseca (2000) Wallon foi um dos principais responsáveis pelo 

nascimento do movimento de educação psicomotora que será abordado mais 

adiante. 

Harrow (apud OLIVEIRA, 2000, p.32) analisa o homem primitivo e 

pontua que o desafio da sobrevivência está ligado ao desenvolvimento 

psicomotor. Para ele este homem necessitava de agilidade, força, velocidade e 

coordenação. Ainda hoje o homem moderno precisa destas habilidades para 

uma melhor adaptação ao estilo de vida. 

São em número de sete os movimentos ou modelos básicos citados 

por Harrow como sendo inerentes ao homem: correr, saltar, escalar, levantar 

peso, carregar (sentido de transportar), pendurar e arremessar.  

Na sequência tem-se Julian de Ajuriaguerra (apud OLIVEIRA, 2000, 

p.34) que afirma ser um erro estudar a psicomotricidade apenas sob o plano 

motor sem o devido estudo do mental ou cognitivo. É pois, Ajuriaguerra quem 

atualiza o conceito de psicomotricidade uma vez que ele o associa ao 
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movimento. No seu Manual de Psiquiatria Infantil Ajuriaguerra delimita com 

clareza os transtornos psicomotores, que em verdade são disputados entre a 

neurologia e a psiquiatria. Com essas idéias, a psicomotricidade pode se 

diferenciar de outras ciências e adquire desde então sua própria especificidade 

e autonomia.  

Ajuriaguerra diz que: 

É pela motricidade e pela visão que a criança descobre o 
mundo dos objetos, e é manipulando-os que ela redescobre o 
mundo; porém, esta descoberta a partir dos objetos só será 
verdadeiramente frutífera quando a criança for capaz de 
segurar e de largar, quando ela tiver adquirido a noção de 
distância entre ela e o objeto que ela manipula, quando o 
objeto não fizer mais parte de sua simples atividade corporal 
indiferenciada.(AJURIAGUERRA apud OLIVEIRA, 2000, p. 34). 

Ajuriaguerra com suas novas concepções teóricas passa para a 

história da psicomotricidade como o primeiro que conseguiu romper 

efetivamente com o imperialismo neurológico e com o conceito de paralelismo 

psicomotor de Dupré. 

Defontaine define os dois componentes da palavra; psico 

significando os elementos do espírito sensitivo, e motricidade traduzindo-se 

pelo movimento, pela mudança no espaço em função do tempo e em relação a 

um sistema de referencia. Para Defontaine, pois, a psicomotricidade é um 

caminho, é o “desejo de fazer, de querer fazer, o saber fazer e o poder fazer” 

(DEFONTAINE, apud OLIVEIRA, 2000, p.34). 

Em seguida Fonseca (apud OLIVEIRA, 2000, p.35) alerta que se 

deve tentar evitar análises que caiam no erro de propor dois componentes, 

sendo eles o psíquico e o motor, pois o autor vê que ambos são a mesma 

coisa.  

É importante destacar o trabalho de Piaget que em seu estudo das 

estruturas cognitivas, detalha a importância do período sensório-motor e da 

motricidade, e da sua relevância antes da aquisição da linguagem, no 

desenvolvimento da inteligência.  
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Jean Le Boulch colabora para a identidade da psicomotricidade 

quando afirma que esta não requer associação a outra metodologia. Ele afirma 

que há contribuições importantes como a da psicanálise no tocante aos afetos 

e da concepção comportamental no sentido do desempenho, mas não uma 

relação de dependência.  

Le Boulch e Lapierre concordam que a educação psicomotora deve 

ser uma formação de base indispensável a toda criança como será visto 

adiante no item educação psicomotora. 

E ainda, para a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade 

Psicomotricidade “é a ciência que tem como objeto de estudo o 
homem através do seu corpo em movimento e em relação ao 
seu mundo interno e externo. Está relacionada ao processo de 
maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, 
afetivas e orgânicas. É sustentada por três conhecimentos 
básicos: o movimento, o intelecto e o afeto. Psicomotricidade, 
portanto, é um termo empregado para uma concepção de 
movimento organizado e integrado, em função das 
experiências vividas pelo sujeito cuja ação é resultante de sua 
individualidade, sua linguagem e sua socialização 
(www.psicomotricidade.com.br, acessado em maio de 2010). 

1.2 Desenvolvimento Psicomotor  

Antes de entender o desenvolvimento psicomotor é importante 

lembrar que o desenvolvimento motor é resultado da maturação de certos 

tecidos nervosos, aumento em tamanho e complexidade do sistema nervoso 

central, crescimento de ossos e músculos. 

Importante também reforçar que, na ausência de privações 

importantes, todo ser humano, à partir da concepção, deve desenvolver seu 

aparelho motor adequadamente.  

André Lapierre propõe que o desenvolvimento psicomotor tem o seu 

início de forma inconsciente envolvendo os aspectos motor, intelectual, 

emocional e expressivo tendo como foco principal a primeira e segunda 

infância e sua complementação maturacional em torno de 8 anos de idade.  

http://www.psicomotricidade.com.br/
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Este processo acontece com todo ser humano em um período de 

adaptação em contato com estímulos variados e vivenciando movimentos 

diversos.  

Coste (1978) relaciona entre as principais funções psicomotoras as 

seguintes: desenvolvimento da estruturação do esquema corporal (mostrando a 

evolução da apreensão da imagem do corpo no espelho e a exploração e 

reconhecimento do próprio corpo); evolução da preensão e da coordenação 

óculo-manual (evolução da fixação ocular; preensão e olhar); desenvolvimento 

da função tônica e da postura em pé; reflexos arcaicos além da estruturação 

espaço-temporal (tempo, espaço, distância e ritmo) (Coste apud Rappaport, 

1981, p.28). 

Segundo Bueno (1998) a criança atua no mundo por meio de seus 

movimentos. Dispõe para tal de suas capacidades motoras, intelectuais e 

afetivas, estabelecendo a relação com o mundo conforme sua carga tônica 

pessoal, a qual é construída no dia-a-dia com as estimulações e limitações que 

o meio e as pessoas impõem. Desenvolve-se pelos movimentos como um ser 

integral, único e social. 

Quando observamos uma criança se movimentar-se para pegar um 

objeto este é um momento que pode ser o diferencial na vida desta criança em 

como ela vai se perceber através da reação do seu cuidador. O papel deste 

cuidador é de suma importância para o desenvolvimento psicomotor pois a sua 

presença estimulando ou não, vai determinar o que acreditamos ser normal e 

aceito pela sociedade. 

Através das interações sociais e afetivas com o ambiente imediato, 

seus pais ou substitutos a criança desenvolve o que Eric Erikson chama de 

confiança básica no mundo e em si mesmo aprendendo a se comportar de 

maneira consistente. Desta forma, a primeira fase da vida da criança passa a 

ser fundamental. 
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O desenvolvimento psicomotor leva o indivíduo ao controle do 

próprio corpo até o limite de sua capacidade de extrair todas as possibilidades 

de ações e expressões possíveis a cada um. 

Erikson (apud RAPPAPORT, 1981, v.3) afirma que em casos de 

privações a criança poderá desenvolver um sentimento mais ou menos intenso 

de desconfiança básica. Ou seja, para este autor a personalidade se 

desenvolve de acordo com uma escala pré-determinada pela qualidade das 

vivências iniciais. 

Vejamos, portanto, parte da cronologia do desenvolvimento 

psicomotor segundo Bueno (1998, p.34-36) pois, para este autor a criança e o 

adulto apresentam alguns padrões de desenvolvimento previsíveis. 

O primeiro ano de vida. 

Ao nascer, o indivíduo apresenta reações automática-reflexas (reflexo de 
Moro, por exemplo). Algumas são mais reflexas (sucção), as quais são 
chamadas organizações instintivas.  

1º mês: 

• Reação de atenção inata, começa a olhar, deixa de chorar quando 
alguém se aproxima; 

• Comunica suas necessidades através do choro. 

2º mês: 

• Segue com os olhos os estímulos; 
• Emite sons vocais; 
• Brinca com as mãos; 
• Figuras combinadas podem desencadear sorrisos. 

3º mês: 

• Sacode o chocalho; 
• Sorri em resposta a outro sorriso; 
• Si do estágio reflexo entrando no mundo humano pela 

comunicação do sorriso. 

4º mês: 

• Aproxima-se dos objetos apalpando-os; 
• Ri alto, esconde-se; 
• Rola; 
• Começa a orientar-se no espaço. 

5º mês: 

• Pega objetos ao seu alcance; 
• Senta-se com apoio; 
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• Leva os pés à boca;  
• O desenvolvimento da preensão muda a visão do mundo. 

6º mês: 

• Utiliza seu corpo e objetos no espaço; 
• Balbucia; 
• Alimentação sólida e com colher. 

7º a 8º meses: 

• Procura objetos caídos, joga-os; 
• Simboliza presença e ausência (cadê, achou!); 
• Simboliza aceitação e rejeição, sorrindo ou chorando conforme 

quem vê;  
• Preensão ativa do polegar; 
• Crise de angústia distônica, ou seja, chora quando a mãe não está 

perto; 
• Estabelece relação percebida e reconhecida do objeto; 
• Reconhece-se alegremente no espelho; 
• Transfere objeto de uma mão para a outra; 
• Repete atos que lhe interessam, ou seja, bate palmas, dá pontapés 

em brinquedos suspensos no berço para vê-los alcançar; 
• Começa demonstrar compreensão das palavras e emite sons 

parecendo gostar de ouvir sua própria voz; 
• Engatinha; 
• Vocaliza sílabas. 

9º mês  
• Mantém-se de pé com apoio; 
• Pega objetos escondidos a sua frente; 
• Primeiras palavras de duas sílabas servindo para nomear tudo, 

instituindo assim a memória; 
• Movimento de pinça. 

10º mês  
• Coloca-se em pé sozinho; 
• Bebe com copo; 
• Repete sons ouvidos; 
• Interrompe a ação ao ouvir vozes; 
• Aprende a falar as primeiras palavras, juntando as sílabas. 
• Instituem-se as noções de defesa e proibição. 

11º a 12º meses 
• Desenvolvimento da marcha com domínio do espaço físico e 

simbólico; 
• Linguagem: diz três ou quatro palavras, aumentando assim a 

perspectiva de pensamento; 
• Entende frases curtas. 

A infância  
15º a 18º meses 

• Anda sozinho; 
• Apresenta linguagem de ação com organizações rítmica; 
• Maturação neurológica para controle esfincteriano (início da 

percepção); 
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• Já faz rabiscos. 
2 anos 

• Noção de totalidade corporal (mas não relaciona as partes); 
• Reconhece diferença sexual; 
• Usa colher e lápis; 
• Salta com os dois pés juntos; 
• O real está confuso com a fantasia – o que pensa e imagina é 

sempre mais verdadeiro e realizável para a criança; 
• Controle total dos esfíncteres; 
• O vocabulário aumenta. 

3 anos 
• Utiliza o pronome “eu” – tomada de consciência de si; 
• Reconhece e explica ações; 
• É capaz de classificar, identificar e comparar; 
• Vocabulário em torno de 200 palavras; 
• Demonstra cooperação; 
• Usa talheres e quer vestir-se e calçar-se sozinho; 
• Salta em um pé só, dois ou três passos;  
• Anda de velocípede; 
• Sobe e desce escadas alternando os passos; 
• A coordenação motora fina se aperfeiçoa; 
• Idade dos “porquês”; 
• Começa a se meter na conversa dos adultos;  
• Começa a usar a tesoura. 

Ao estudar o desenvolvimento psicomotor devemos estar atentos 

também aos aspectos intelectuais, emocionais e sociais. 

O comportamento (motor, verbal e mental) consiste como afirma 

Piaget (apud LIMA, 2000) em se auto-organizar e em adaptar-se ao meio. Não 

é verdadeiro, como afirma a psicologia atual, que as aprendizagens 

(comportamentos e conhecimentos) precisam de recompensas (reforços). 

Aprender é conhecer o próprio mecanismo de viver e sobreviver. Quando a 

criança resiste à aprendizagem, significa que ela não precisa (não tem 

esquemas de assimilação) do que se lhe quer ensinar. Dar o uso do prêmio e 

castigo significa uma diversão para a criança aprender o que não deseja.   

1.3 Educação Psicomotora  

Na nossa sociedade, a tradição e a educação tradicional priorizam 

os conhecimentos formais, secundarizando as experiências corporais que em 

verdade são pré-requisito para coordenação motora, noção de espaço, tempo e 

coordenação óculo-manual. 
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É preciso ter um olhar para a história de vida deste indivíduo e é 

necessário valorizar todo saber, inclusive o saber corporal, já existente pra se 

falar em aprendizagem. Por isso Le Boulch propõe que a psicomotricidade ou 

educação psicomotora seja trabalhada desde a educação infantil.  

A educação psicomotora deve ser considerada como uma 
educação de base na escola primária. Ela condiciona todos os 
aprendizados pré-escolares; leva a criança a tomar consciência 
de seu corpo, da lateralidade, a situar-se no espaço, a dominar 
seu tempo, a adquirir habilmente a coordenação de seus 
gestos e movimentos. A educação psicomotora deve ter 
praticada desde a mais tenra idade; conduzida com 
perseverança, permite prevenir inadaptações difíceis de corrigir 
quando já estruturadas... (LE BOULCH apud OLIVEIRA, 2000, 
p.35). 

Janine Lévy (1972) se antecipa à pré-escola e propõe diversas 

atividades para crianças recém-nascidas até 15 meses visando prepará-la 

para: 

• Domínio da posição sentada, tonificando-lhe a musculatura; 

• Conquista da posição de pé, fazendo com que ela pereba o 

papel e o apoio dos pés;  

• Andar, facilitando-lhe a busca de equilíbrio. 

Para Lévy (ob.cit.) as atividades propostas contribuem para o pleno 

desenvolvimento da criança – desenvolvimento físico, afetivo e intelectual, 

devendo abranger os gestos mais simples da vida quotidiana dos responsáveis 

pelos cuidados da criança como carregá-la, alimentá-la, dar-lhe banho, 

dialogar, brincar com ela. 

Cabe dizer que a educação psicomotora se confunde com a 

reeducação psicomotora, pois é útil tanto ao indivíduo normal, ajudando-o a 

encontrar harmonia, equilíbrio e a aumentar seu potencial, como também tem 

seu papel profilático. 

Le Boulch (1986) considera a educação psicomotora uma base para 

o aprendizado escolar, objetivando que ela possa promover o despertar 

humano no desenvolvimento das funções motoras e mentais. A 
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psicomotricidade, então, pode ajudar o aluno a alcançar um desenvolvimento 

mais abrangente que o levará a aprendizagens mais complexas. 

Para a criança ter este despertar é necessário toda uma série de 

estímulos que provoquem seu envolvimento motor e ao mesmo tempo o 

amadurecimento de sua área cognitiva. 

Piaget diz que a inteligência da criança se constrói a partir dessas 

atividades motrizes. Todos os movimentos, expressões, gestos corporais e as 

possibilidades de utilização (jogos, esportes, danças) recebem um destaque 

especial no desenvolvimento tanto psicológico como fisiológico. 

É consenso entre os psicomotricistas que mente e cérebro, 

motricidade e psiquismo (...) um não é possível sem o outro, pois o ser humano 

é a união desses dois fatores e a falta de acompanhamento adequado pode 

refletir em alteração ou insuficiência motriz ou psicológica. 

Diante disto, todas as atividades que a criança desempenha em 

suas iniciativas intelectuais, enquanto descobre o mundo através das 

explorações que permeiam seus sentidos são a base de seu desenvolvimento 

psicossocial. 
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Capítulo 2 

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO 

O nascimento exige uma passagem rápida do ambiente quente e 

úmido e escuro do útero para a existência fora e independente do corpo da 

mãe, lugar onde o bebê tinha sua alimentação garantida através do cordão da 

vida, o cordão umbilical. 

Uma vez fora do corpo da mãe todo bebê precisa inaugurar seus 

pulmões e estômago passando a viver uma nova experiência que é a da 

recuperação do parto: respirar, digerir, eliminar, regular secreção hormonal e a 

temperatura corpórea fazem parte de sua vida a partir deste momento.  

Além disso, durante este processo, os bebês estão à mercê dos 

próprios reflexos enquanto dão início aos chamados desenvolvimento físico, 

motor, psicológico, emocional, social etc. 

Neste capítulo ver-se-á sobre o desenvolvimento cognitivo e como 

ele se aplica às crianças do século XXI. 

2.1 Definição de Cognição  

Pode-se entender cognição como o processo de pensamento e 

aquisição de conhecimento, incluindo prestar atenção, responder, perceber, 

interpretar, classificar e lembrar de informações, avaliar idéias, inferir princípios 

e deduzir regras, imaginar possibilidades, gerar estratégias e fantasiar.  

Um significado tão amplo como este foi alvo de muitas pesquisas, 

por vários teóricos, que acreditam que há estágios ou períodos marcantes para 

que ocorram o desenvolvimento e a aprendizagem. 

Marinho (2005), por exemplo, aborda este assunto e afirma que as 

habilidades e os conhecimentos são aprendidos, mas a duração e a natureza 

desta aprendizagem e seu conteúdo, variam de acordo com a cultura e com o 

desenvolvimento de certas competências e habilidades, importantíssimas para 

o desenvolvimento da criança. 
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Mussen (1995) propõe quatro unidades cognitivas básicas que são 

os esquemas, as imagens, os conceitos e as proposições.  

Um esquema é um complexo de características distintivas e 
típicas de uma cena ou sequencia de ações.Preservar a 
essência de uma cena ou sequencia de uma cena, sem exigir 
que a pessoa se lembre de todos os detalhes. Um esquema de 
ações é algumas vezes referido como um script. Os esquemas 
e scripts ajudam as pessoas a atuarem eficientemente porque 
possibilitam antecipações e previsões. 

Uma imagem é uma impressão sensorial – uma figura, som ou 
cheiro – que é recriada mentalmente. As imagens são 
frequentemente criadas a partir de esquemas mas são 
elaboradas conscientemente. 

Os conceitos simbólicos representam qualidades abstratas de 
objetos, ações ou idéias. Muitas vezes, são categorias tais 
como forma ou cor. Aumentam nossa capacidade de entender 
o mundo porque podemos aplicar o conhecimento conceitual a 
novas situações. À medida que as crianças crescem, seus 
conceitos simbólicos coincidem com aqueles que os adultos 
consideram essenciais e se tornam disponíveis podendo ser 
empregados imediatamente em seu pensamento. As crianças 
também se tornam mais capazes de descrever seus conceitos 
simbólicos através de palavras. 

Quando dois ou mais conceitos são relacionados entre si, uma 
proposição é formada. Ao crescerem, as crianças se tornam 
mais capazes de desempenhar manipulações e proposições 
cognitivas cada vez mais complexas.  

(MUSSEN, 1995, p.294-295) 

 

Há ainda o termo metacognição, que refere ao conhecimento dos 

processos cognitivos. Assim como os conhecimentos sobre a memória são 

denominados de metamemória. 

Para a ciência psicológica são três os tipos de memória: a memória 

sensorial cuja duração é de um segundo; a memória de curto prazo de duração 

de até 30 segundos e a memória de longo prazo que disponibiliza um 

conhecimento por muito tempo.  

É importante ressaltar neste ponto que as crianças ganham 

competência nos processos cognitivos muito cedo e que se tornam cada vez 

mais hábeis na seleção de itens importantes para armazenar em memória, bem 
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como têm aprimorada a habilidade para solução de problemas de acordo com 

a idade e as experiências que tiverem. 

Para Jean Piaget (apud RAPPAPORT, v.2, p.73), a criança pequena 

apresenta a inteligência prática ou sensório-motora. A partir dos trabalhos 

deste autor a criança passa a ser considerada um ser que não dispõe de 

linguagem nem boa abstração mental, mas são dotadas de inteligência para 

fazer uso motor variado a fim de atingir seus objetivos. Isto leva a perceber que 

o pensamento tem seu foco na ação e não na linguagem, conforme 

defenderam outros teóricos. 

2.2 O Desenvolvimento Cognitivo da Criança 

Falar de desenvolvimento cognitivo da criança exige falar de Piaget 

e da revolução que ele causou na visão de desenvolvimento infantil à sua 

época. 

Primeiro de tudo é bom entender que para Piaget inteligência é uma 

forma de adaptação refinada que ocorre após outras adaptações na busca de 

um estado de equilíbrio entre o ser e o meio ambiente.  

Para se compreender melhor as inovações propostas por ele é 

preciso compreender os conceitos de assimilação e acomodação usados como 

base de suas observações epistemológicas:  

• Assimilação pode ser entendido como a incorporação de 

novos elementos à mente do indivíduo;  

• Acomodação são as modificações estruturais em decorrência 

das mudanças do meio. 

Adaptação é outro termo proposto por Piaget e significa o estado de 

equilíbrio entre a assimilação e a acomodação.  

Piaget definiu várias etapas ou estágios na evolução da criança.  

Piaget propôs que o desenvolvimento prossegue 
descontinuamente, numa sequência de quatro estágios 
qualitativamente diferentes: o estágio sensório-motor (0 a 18 
meses), o estágio pré-operacional (18 meses a 7 anos), o 
estágio operacional concreto (de 7 a 12 anos), e o estágio 
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operacional formal (de 12 anos em diante). A transição de um 
estágio para outro envolve uma reorganização fundamental da 
forma que o indivíduo constrói (ou reconstrói) e interpreta o 
mundo. Isto é, quando as crianças passam de um estágio a 
outro elas adquirem qualitativamente novas maneiras de 
entender seu mundo. (MUSSEN, 1995, p.242). 1 

Ajuriaguerra (1991) afirma que a noção de estágio é fundamental na 

epistemologia genética de Piaget. Ele cita alguns princípios sob os quais esta 

noção de estágio repousa: 

Os estágios caracterizam-se por uma ordem de sucessão 
invariável (e não uma simples cronologia); 

Cada estágio tem um caráter integrador, ou seja, as estruturas 
construídas em dada idade tornam-se parte integrante das 
estruturas da idade seguinte; 

Um estágio é uma estrutura de conjunto não redutível à 
justaposição das subunidades que a compõem; 

Um estágio comporta, ao mesmo tempo, um nível de 
preparação e um nível de acabamento; 

Em toda sucessão de estágios, é necessário distinguir o 
processo de formação, de gênese, e as formas de equilíbrio 
final.  

Em particular o acesso a um novo estágio traduz-se por uma 
forma radicalmente nova de organização dos processos 
cognitivos, resolução heterogênea em relação ao estágio 
precedente.(AJURIAGUERRA, 1991, p.35). 

Para a criança passar de forma saudável por todos os estágios do 

desenvolvimento cognitivo é necessário que o processo de estimulação seja 

vivenciado nos primeiros contatos da criança com seu responsável pois são os 

grande estimuladores do processo de aprendizagem da criança. 

2.3 Importância do Estímulo para o Desenvolvimento Cognitivo 

Por um tempo muito longo se acreditou que a lógica fosse inata no 

indivíduo e que pertencesse de fato à natureza humana, que o senso comum 

julga anterior à vida social.  

                                                           
1 Em AJURIAGUERRA (1991, p.35) temos que “período da inteligência sensório-motora, de 0 a 
24 meses; período pré-operatório, de 2 à 6 anos; período das operações concretas, de 7 a 11-
12 anos; período das operações formais, finalmente, a partir de 11-12 anos” diferentemente da 
descrição sensório-motora trazida por Mussen (MUSSEN, 1995, p.242). 
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Desde Descartes considerava-se que o bom senso, isto é, a 

faculdade de raciocinar logicamente, fosse coisa corriqueira. Sendo assim, o 

sistema pedagógico de Rousseau baseava-se na oposição entre as perfeições 

congênitas do indivíduo e os desvios posteriores decorrentes da vida social. 

Piaget (2000) critica que  

Estas são as noções que inspiraram a escola tradicional: 
estando o homem preformado já na criança, e consistindo o 
desenvolvimento individual apenas na atualização de 
faculdades virtuais, o papel da educação se reduz a uma 
simples instrução; trata-se exclusivamente de enriquecer ou 
alimentar faculdades já elaboradas, e não de formá-las. Basta, 
em suma, acumular conhecimentos na memória, ao invés de 
conceber a escola como um centro de atividades reais 
(experimentais) desenvolvidas em comum, tal como se labora a 
inteligência lógica em função da ação das trocas sociais 
(PIAGET, 2000, p.31). 

Dito isto vale lembrar que quando a criança é criada em um 

ambiente que propicia a sua curiosidade, isto termina valorizando o seu 

processo de amadurecimento emocional devido as experiências vivenciadas na 

primeira infância, como foi visto no capítulo anterior. 

A criança necessita experienciar o quanto possível para que tenha 

oportunidade de desenvolver-se intelectualmente. A experiência é a base que a 

criança passa a ter no seu desenvolvimento passando a sentir-se com mais 

segurança para conhecer e desfrutar o mundo. 

Segundo Briggs (2000) um ambiente sem estímulos na primeira 

infância resulta em prováveis graus de retardo metal. Para a autora 

estimulação nos primeiros anos de vida, aumentam as associações que a 

criança passa a fazer em contato com os símbolos abstratos na escola. 

Voltando a Piaget (2000):  

A lógica não é absolutamente inata na criança. O resultado 
mais que evidente de um conjunto de pesquisas, voltadas não 
somente para o pensamento verbal das crianças, mas para sua 
inteligência prática e para as operações concretas, por meio 
das quais elaboram elas as suas classificações, suas noções 
de número e de espaço, de ordem e de quantidade , de 
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movimento, de tempo e de velocidade, etc, permitiu evidenciar 
este fato de que certos raciocínios, considerados logicamente 
necessários  a partir de um determinado nível mental, são 
estranhos às estruturas intelectuais anteriores (PIAGET, 2000, 
p.31). 

Passatempos, artesanatos, ferramentas e jardins delas mesmas, 

ajudam as crianças a aprender mais sobre o seu mundo (BRIGGS, 2000, 

p.172). 

A primeira referência que a criança tem como exemplo a ser seguido 

são os pais, eles são os primeiros instrutores de leitura, de arte e de música. 

Quando a criança é colocada em contato com um novo estímulo o principal 

objetivo deve ser levá-la a explorar e se familiarizar com o novo. 

Vayer (1982) diz que:  

O meio é favorável porque ele dá as estimulações necessárias 
e porque ele utiliza e favorece a integração da linguagem, que 
será privilegiada pela escola e igualmente favorável porque as 
relações pais-crianças contribuem para o equilíbrio psico-
afetivo da criança. Este equilíbrio psico-afetivo, este que se 
traduz corporalmente no equilíbrio psico-tônico, e a 
disponibilidade corporal é a condição da qualidade trocas e das 
comunicações asseguradas pela criança com o mundo que a 
envolve (VAYER, 2000, p.89). 

Portanto a privação sensorimotora nesta fase pode ser um dos 

fatores críticos de atraso de desenvolvimento infantil. 

2.3.1 Consequências da Falta de Estímulo na Primeira Infância 

A fase pré-escolar e de alfabetização são importantes no 

desenvolvimento infantil de forma geral e primordial no processo de 

aprendizagem. Infelizmente muitas escolas não valorizam este seguimento 

deixando de lado a presença de profissionais essenciais como os professores 

de educação física ou especializados em psicomotricidade, capazes de 

organizar e contribuir com atividades que visem o desenvolvimento integral dos 

alunos.  

Um programa adequado jamais deixaria de lado interesses e 

necessidades que norteiam o desenvolvimento psicomotor: jogos e 
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brincadeiras; manifestações corporais etc. Na verdade, já em pré-escolares é 

possível perceber ausências de atividades lúdicas em fase anterior. 

Lapierre (1986, p.6) diz que “a criança inicialmente está ‘dentro da 

casa’, antes de estar ‘dentro do bambolê’, depois ‘dentro do redondo’ e talvez, 

com as maiores, ‘dentro do círculo”. Esta fala permite refletir que mais 

preocupante é uma criança em idade escolar que não reconheça seu corpo, 

que não saiba pular por exemplo, do que uma criança com dificuldade para 

realizar leitura. 

No início do primeiro ano, os bebês passam de reflexos 
automáticos para reações circulares primárias nas quais eles 
repetem ações que antes ocorriam acidentalmente. Mais tarde 
eles desenvolvem reações circulares secundárias nas quais 
repetem ações que produziram sons e imagens interessantes. 
Depois de 12 meses, aproximadamente, eles forma reações 
circulares terciárias, nas quais variam suas ações ao invés de 
repeti-las, enquanto observam o meio ambiente. No estágio 
final do período sensório-motor as crianças inventam novos 
esquemas, imaginando o que pode acontecer como resultado 
(MUSSEN, 1995, p.117). 

Se o brincar é de suma importância para o desenvolvimento 

intelectual da criança, a estimulação e novas brincadeiras pode ser um 

facilitador deste desenvolvimento cognitivo. 

As escolas jamais deveriam centrar seus programas em ensinar 

habilidades para execução de tarefas escolares apenas, mas sim direcionar ou 

considerar a linguagem corporal no processo de ensino aprendizagem pois 

símbolos e expressão corporal estão presentes na comunicação humana 

desde o nascimento. 

Cada uma das experiências sensorimotoras após o nascimento são 

essenciais. A falta de variedade sensorial e de ludicidade podem ser sinônimos 

de atraso no desenvolvimento durante os primeiros anos e muito já se 

pesquisou sobre isto em diversas partes do mundo: cada uma destas 

pesquisas, a seu tempo, surpreendem quando resultam em crianças instituídas 

sem balbuciar em idade adequada versus crianças de desenvolvimento 

normais por exemplo. 
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Para Piaget (2000) as capacidades de informação e resolução de 

problemas estavam se desenvolvendo. 

Ajuriaguerra (1991) diz que a evolução humana desde os primeiros 

meses de vida é fundamental para o sucesso motor, intelectual e emocional. 

A integridade das diversas vias motoras (vias piramidais, 
extrapiramidais cerebelares) constitui evidentemente um pré-
requisito para uma realização gestual satisfatória, mas a 
integração do esquema corporal estático e dinâmico e de sua 
relação com o meio ambiente e a dimensão afetiva que esta 
pressupõe é igualmente fundamental (AJURIAGUERRA, 1991, 
p.90). 

Eis algumas dificuldades encontradas, excluindo-se as dificuldades 

provenientes de danos orgânicos2. 

a) Distúrbios de lateralização: estudo feito ao nível do olho, da 

mão e do pé, a lateralidade dominante aparecer idêntica nos 

três níveis. 

Quando a lateralidade não é homogênea é importante deixar 

a criança livre para a realização de atividades usuais, sob a 

pena de, em idade escolar ou depois, identificar-se os falsos 

canhotos: aqueles lateralizados à direita mas que utilizam a 

mão esquerda para as atividades mais valorizadas como a 

escrita.  

b) Disgrafia: a disgrafia traduz-se pela qualidade da escrita 

deficiente.  

Nesta pesquisa não cabe fazer-se estudo clínico da disgrafia, 

mas cabe ressaltar que o lugar que a aprendizagem ocupa na 

dinâmica familiar, a qualidade da relação que a criança tem 

com o professor, os valores simbólicos da escrita e do ato de 

segurar uma caneta etc são fatores de interferência para 

leitura-escrita. 

                                                           
2 Sequelas de encefalopatia infantil, de hemiplegia infantil, síndrome de down etc. 
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c) Dispraxias: as fronteiras eu caracterizam as praxias quase 

sempre revelam perturbações na organização do esquema 

corporal e na representação espaço-temporaL. 

São crianças com idade suficiente para atividades como 

vestir-se , amarrar os sapatos, abotoar camisa, pedalar etc 

mas com dificuldades extremas ou total inabilidade para 

realizá-las. Somam-se a estas dificuldades aquelas 

relacionadas à sequências rítmicas e atividades gráficas e 

desenho da figura humana.  

d) Instabilidade psicomotora: as pessoas nem sempre aceitam 

as condutas motoras exploratórias infantis.  

Ajuriaguerra diz que “a vida urbana atual não está muito 

adaptada Às necessidades de catarse motora da criança” 

(1991, p.95).  

Os riscos para a infância são da instalação de verdadeira 

instabilidade relacional3; enurese; distúrbios do sono; 

dificuldades escolares etc.  

Alguns autores consideram os tiques e a tricotilomania como 

transtornos motores, justificando que a vontade ou a distração podem 

suspendê-los temporariamente. 

Para Ajuriaguerra (1991) o significado do tique é único. Faz parte 

daquelas condutas que se instalam na criança e cuja persistência podem servir 

de ponto de ancoragem a conflitos futuros tornando-se uma espécie de 

maneira de ser profundamente ancorada no soma. 

Bueno (1998) diz que as crianças são sobretudo indivíduos que 

apresentam características básicas de desenvolvimento e que cabe aos 

responsáveis, especialistas ou não, orientá-las rumo ao desenvolvimento 

regular.  

                                                           
3 Neuroitizante. 
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Bueno discute dados da ONU (1992) sobre o percentual de 

portadores de deficiência do planeta e alerta que no caso da inclusão dos 

distúrbios psicomotores o percentual relatado triplicaria. 

Atualmente os distúrbios psicomotores são associados a distúrbios 

do comportamento e ambos podem ser utilizados pela criança (ou pelo adulto) 

como recurso de alívio para tensão e ansiedades, internas ou externas. 

Tornam-se necessários o atendimento clínico ou a educação 

psicomotora, de forma individualizada para que se obtenha clareza da questão 

e para a adequada eleição do caminho a seguir rumo ao regressão sintomática 

e regate ou readequação social ou emocional. 

Bueno (1991) cita alguns direcionadores para auxílio da pesquisa 

educacional. Trata-se, portanto, de uma exposição didaticamente organizada, 

das conseqüências da falta de estimulação sensorimotora identificadas na 

idade escolar. 

Fonseca (apud OLIVEIRA, 1997) reforça o caráter preventivo da 

psicomotricidade, afirmando ser a exploração do corpo uma forma de 

prevenção das dificuldades escolares. Para ele as atividades de leitura, ditado, 

redação, copia, cálculo, o grafismo, a música estão diretamente relacionadas 

aos aspectos psicomotores. 

Winnicott lembra-nos que a saúde quer dizer maturidade. 

Para este autor se ignorarmos certas doenças acidentais no tocante 

ao corpo e à psicologia, não existem razões para que a saúde e a maturidade 

não signifiquem a mesma coisa. 

Isto quer dizer que todo o cuidado que mãe e pai dediquem a seus 

bebês não são apenas prazeres mas sim necessidade absoluta para a 

evolução de um adulto sadio tanto no desenvolvimento do corpo como no da 

personalidade e da capacidade de relações.  



26 
 

Capítulo 3 

PSICOMOTRICIDADE O SUJEITO EM 

CONSTRUÇÃO 

O olhar da psicomotricidade no processo educativo é visto como 

ação integrada tendo como base a comunicação, a linguagem e os movimentos 

espontâneos e naturais da criança. O objetivo é aperfeiçoar e normalizar a 

conduta do homem de forma global. 

A Psicomotricidade harmoniza o comportamento humano sob o foco 

do movimento e da linguagem, os quais ao se comunicarem transformam o 

mundo. A necessidade que o homem tem de se movimentar, vai de encontro 

ao tipo de vida do homem atual, possibilitando suas relações interpessoais e 

consigo mesmo através de suas percepções, imagens corporais e diversos 

outros fatores que sirvam de estímulos para sua formação psicomotora. 

Barros afirma que o homem:  

Utiliza as ações psicomotoras como meio de comunicação na 
exploração do movimento consciente, intencional e sensível em 
sua evolução e formação, sendo considerada como ponto total 
de apoio das experiências sensório-motoras, emocionais, 
afetivas, cognitivas, espirituais e sociais, como um todo 
(BARROS apud FERREIRA, 2008, p.65).   

Quando se fala deste homem que interage e realiza trocas com o 

meio, levando a diversas possibilidades de exploração e conhecimento 

interpessoal em um processo contínuo de estimulações psicomotoras fala-se 

de “estimulação da criatividade e às inúmeras formas de movimento por meio 

de suas praxias. Procura-se ajudar a pessoa na melhor tomada de consciência 

de seu corpo integrando às emoções, a fim de reencontrar o caminho da 

comunicação consigo mesmo e com os outros” (ibidem). 

Ao se conscientizar do seu corpo e reconhecer que sua estrutura 

corporal o possibilita realizar diversas ações, ao vivenciar estas experiências, a 

criança passa a perceber todas as estimulações de forma concreta em sua 
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vida. Pode-se dizer que ao estimular a criança coloca-se à sua disposição 

diversas maneiras de crescimento através do movimento e da conscientização 

de sua capacidade de interagir com meio, de ser influenciada e influenciar o 

outro com seus movimentos. 

Um dos riscos da visão fragmentada do sujeito, como coloca Costa 

(2005) é criar-se obstáculos em programas de reeducação psicomotora e até 

mesmo no processo terapêutico. 

Entende-se que a contribuição da neurologia teve seu momento e 

importância na história da Psicomotricidade e na compreensão do 

desenvolvimento infantil.  

Viu-se o corpo trabalhado quase mecanicamente visando resolver 

questões de ordem pedagógica. Mas ainda  havia certo paralelismo entre corpo 

e psiquismo.  

É com o surgimento da idéia de imagem corporal que se inaugura 

uma nova, e por que não, holística visão do sujeito: o “sujeito-psicomotor-

cognoscente” (COSTA, 2005, p.17). 

Trata-se na verdade do primeiro e segundo corte epistemológico 

proposto por Lewin (apud COSTA, 2005), onde o segundo corte consta da 

influência da Psicologia Genética e surgimento de práticas preventivas junto às 

escolas.  

Tem-se pois, o corpo entendido como possuidor de linguagem de 

denúncia onde a mudança comportamental refere mudanças na cognição como  

comprova a neurociência.  

A vida sócio-psico-afetiva do sujeito passa a ter lugar de destaque 

após o terceiro corte, quando a idéia de clínica psicomotora sugere a 

compreensão do simbolismo na dimensão psicomotriz. 

Heinsius lembra que:  
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Existe entre movimento e psiquismo uma relação muito 
estreita, e encontramos nela aspectos maturativos e 
relacionais. Além da maturação cerebral, os vínculos que a 
criança estabelece com outras pessoas e objetos por 
intermédio de suas ações, permitem seu desenvolvimento e a 
construção de sua individualidade (apud FERREIRA, 2008, 
p.77). 

3.1 Comentário Sobre a Formação da Personalidade.  

Este trabalho não tratará das escolas de Psicologia, que são várias, 

para falar da formação da personalidade. Contudo vale lembrar que “as 

Psicologias” são unânimes em pontuar que mensagens recebidas de 0 aos 7 

anos de idade formam a base do que cada uma entende e valoriza como 

personalidade. 

O importante aqui neste trabalho é entender que as direções de 

nossas mentes, nossos sentimentos e nossas ações podem ser tão diversas 

quanto forem as influencias recebidas na infância inicial. 

A idéia do sujeito que se constitui através do nascimento das trocas 

de olhares, carícias e outras formas de relacionar-se está também em Ferreira 

(2008) quando diz que “o ser humano percorre um caminho singular na sua 

estruturação” (op.cit, p.77). 

Ferreira lembra ainda que o tempo cronológico é didático e difere do 

tempo de estruturação da personalidade ou subjetividade. 

Sobre esta subjetividade, Costa (2005) propõe que não só o 

ambiente (acolhedor) mas também as atividades lúdicas ajudam a criança a 

incorporar o mundo externo. Propondo que o desenvolvimento não é linear a 

autora diz que a energia psíquica sendo decorrente do meio ou da própria 

evolução pode acarretar conflitos intrapsíquicos que gerariam desequilíbrios 

das funções psicomotoras.  

Lapierre (apud MARINHO, 2005) reforça que é a partir das primeiras 

experiências psicomotoras que a criança constitui, aos poucos, seu modo 
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pessoal de ser, de sentir, de agir e reagir nas suas relações com outros e com 

objetos. 

Em Piaget (1971) entende-se que somente à partir das vivências, 

isto é, da participação ativa da motricidade corporal, que as estruturas do 

processo abstrato podem se elaborar. 

Acreditava-se que o desenvolvimento e a formação da 

personalidade acontecessem de forma fragmentada e foi preciso valorizar cada 

novo saber adquirido pela criança através de elogios, por exemplo, para que 

um novo aprendizado sobre a criança se perpetuasse. Se não houver 

estímulos diante de cada atividade realizada, a criança não saberá se aquela 

atividade é aceita ou não pala sociedade. 

Para Maldonado (2002) a criança vivencia diversas fases de 

desenvolvimento, e neste processo ela pode ter maior ou menor dificuldade 

para gerenciar este novo aprendizado apresentando uma provável regressão 

comportamental. 

A autora lembra que quando a criança passa por uma mudança em 

sua vida ela precisa de um tempo para se familiarizar com esta novidade e isto 

pode provocar regressão, que para criança pode servir como uma proteção 

emocional. Com adequada orientação este momento não deixará seqüelas em 

seu emocional refletindo em sua personalidade que está em formação. 

De acordo com MALDONADO:  

As manifestações regressivas fazem parte do desenvolvimento 
normal da criança. Por outro lado, a regressão patológica é 
mais duradora e “prende” o desenvolvimento da criança em 
uma ou várias áreas, ocasionando desarmonia entre os 
diversos aspectos do desenvolvimento. É como se a criança 
fosse crescendo em algumas áreas e permanecesse 
pequenina ou excessivamente dependente em outras. 
(MALDONADO, 2002, p.30). 

Winnicott sustenta que sempre que a maternagem for bem exercida 

o bebê experimentará sua onipotência sem perpetuar o que a psicanálise 

chama de simbiose: “É preciso que o pequeno saia de sua experiência ilusória, 
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diferencie realidade de fantasia, descubra a alteridade da mãe e do mundo e 

tome consciência da sua própria dependência” (WINNICOTT apud FERREIRA, 

2008, p.80). 

Ferreira diz ainda que no decorrer dos anos pré-escolares é preciso 

que a atenção ganhe adaptabilidade, capacidade de planejamento e controle 

cada vez mais voluntários e flexíveis. 

A manutenção da atenção pode ser, portanto, potencializada 
mediante adultos, outras crianças e estimulações diversas como bem coloca 
Pinto quando diz que  

“a psicomotricidade deve contemplar o estudo do 
desenvolvimento infantil a partir do corpo e das 
representações, possibilitando englobar a fase não verbal da 
criança que se caracteriza por período fundamental na 
construção do psiquismo” (PINTO, apud FERREIRA, 2008, 
p. 99). 

Pinto também nos lembra que segundo as concepções wallonianas 

o desenvolvimento é entendido como uma espiral e que o respeito à 

individualidade da criança é o primeiro passo a ser considerado (ibidem).  

Para Aucouturier (apud FERREIRA, 2008) agir significa estabelecer 

uma relação com o meio: sempre que a criança brinca com seu corpo, 

potencializa-se diante do mundo e essas experiências serão a base para seu 

psiquismo assim como farão que percebam a importância do seu ser e estar no 

mundo. 

Vale lembrar aqui que para o trabalho psicomotor, seja ele em 

educação, profilaxia ou terapia, a expressão motora e a brincadeira livre são 

fundamentais.  

Pinto (apud FERREIRA, 2008) lembra que toda brincadeira resgata 

lembranças arcaicas deixadas no corpo das crianças desde o início das 

principais aquisições motoras.  
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Segundo Aucouturier (apud FERREIRA, op cit) existem três níveis 

de expressão motora que a criança exterioriza e projeta na sua história, são 

elas:  

1. Atividades que remetem às sensações internas do 
corpo. 

2. Atividades que remetem às experiências de prazer e 
desprazer, às imagens e vivências que surgiram na 
relação com o outro.  

3. Atividades referentes ao simbólico.  

Atividades lúdicas, conquistas cognitivas e afetivas, a memória como 

processo superior etc todas as conquistas psicomotoras dos anos pré-

escolares e os estímulos recebidos do meio permitem o domínio do gesto e 

evolução do desenho e da escrita.  

Em outras palavras ser criança permitirá surgir sentir-se íntegro e 

adultizar-se, no sentido de sentir-se adulto.  

3.2 A Linguagem Corporal 

Bergés (1972) já apontava que o amadurecimento emocional do 

bebê passa pelo contato entre este, o seu cuidador, o que representa cada 

gesto do cuidador e a capacidade da criança de reproduzir um ou outro gesto.  

Esta reprodução já é indício de percepção que a criança passa a ter 

de seu próprio corpo diferenciando-o do corpo do outro. Eis a imitação, 

trampolim para linguagem corporal uma vez que permite repetições e 

correções conforme o amadurecimento permitir.  

A função da imitação segue, de idade em idade, em curva 

ascendente, tornando o gesto cada vez mais pessoal, sendo importante o que 

essa evolução representa afetivamente para a criança: o que a criança vê no 

cuidador e experimenta através da imitação é moldado pelo ambiente familiar.  

As proibições ligadas a profilaxia, as limitações impostas pelo 

cuidador temeroso de quedas, arranhões, enfermidades, etc pode criar 

bloqueios, aspirações tolhidas e gestos reprimidos ainda nos bebês quando 
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são, por exemplo, impedidos de chupar os dedos; colocar os pés no chão; 

engatinhar; andar ou correr no molhado ou na chuva em idade que estas 

atividades motoras servem de base para enriquecimento saudável da noção do 

eu-corpo. 

Para a saúde, portanto, é fundamental que o adulto estabeleça 

contato físico de qualidade com respostas tônicas saudáveis. Lapierre (1987) 

diz que:  

Trata-se então, de fato, da primeira comunicação verdadeira da 
criança com outro ser humano. Ela servirá de base para a 
elaboração progressiva de todas as suas relações posteriores. 
Qualquer comunicação, realmente responde a esse desejo de 
estabelecer união com o outro. A separação dos corpos vai 
tornar impossível essa união no contato tônico direto, vai 
obrigar o encontro de outros meios substitutivos, simbólicos, 
para estabelecer o “contato” com o outro. Esses meios, a 
criança vai progressivamente descobrir com a ajuda do adulto, 
mas só de uma forma muito progressiva que ele vai abandonar 
sua busca de satisfação fusional no contato direto (LAPIERRE, 
1987, p.43). 

Partindo da organização da noção de eu, a criança vai ampliar 

também sua noção de espaço, sensação, percepção, cognição e afeto. Todas 

essas concepções caminham de mãos dadas com a tomada de consciência da 

própria personalidade. 

3.2.1 A Formação da Autoimagem 

Dentro de cada um de nós está o adulto que somos e a criança que 

fomos, e é a autonomia que nos fala, como régua, quando este 

amadurecimento chega. Em verdade a cada nova etapa de desenvolvimento 

novas aquisições e conhecimentos dão integrados a personalidade.  

Capisano (1990) diz que “a imagem do corpo não se estabelece a 

priori, mas à custa de nossa percepção, que vai registrando modelos de 

postura”. Para este autor o esquema do corpo apresenta-se dinâmico 

obedecendo às diversas correntes construtivas da vida influenciando na 

consecução da estrutura do corpo físico. 
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“O corpo é a expressão do ego, de uma personalidade” diz Capisano 

(op.cit., p.32) enquanto discorre sobre a possibilidade de convergência 

bioquímica entre os fenômenos psíquicos e somáticos.  

Em Psicomotricidade é importante conhecer que pacientes 

psicossomáticos podem ter mal estares sem sujeitarem-se a representações 

psíquicas. O mal estar ou temor, para estas pessoas, está no corpo, 

caracterizando angústia somática.  

Através da dinâmica psicomotora, por exemplo, pretende-se que 

esta criança e adultos percebam as reais potencialidades de seus corpos, das 

reais possibilidades e dificuldades que têm recebendo ajuda para superar 

questões prejudiciais ao desenvolvimento psicomotor ideal.  

Uma das funções da inteligência no período sensório-motor é 

exatamente a diferenciação entre objetos e o próprio corpo. 

Rappaport (1981) diz que:  

“Do ponto de vista do autoconhecimento, o bebê irá explorar 
seu próprio corpo, conhecer os seus vários componentes, 
sentir emoções, estimular o ambiente social e por ele 
estimulado, e assim irá desenvolver a base do seu 
autoconceito. Este autoconceito estará alicerçado no esquema 
corporal, isto é, na idéia que a criança forma de seu próprio 
corpo” (RAPPAPORT, 1981, v.1, p.67) 

Para Celano (1999) o corpo vai sendo formado de acordo com o 

padrão energético das experiências e é o afeto quem dá liga aos elementos  

que dão origem a auto-imagem:  

Experiências doloridas de abandono, de descaso às 
necessidades básicas, de agressão, traumas, abusos ou 
repetidas situações geradoras de estresse, influenciarão a 
forma somática cronificando um padrão. Este padrão será 
caracterizado por alterações de percepção, da auto-imagem, 
da fisiologia, da postura, da musculatura, da organização 
óssea, dos ritmos sanguíneos, respiratório e nervoso, da voz, 
do brilho da pele etc” (CELANO, 1999,p.43-44).  

O importante para este trabalho é ficar claro que o que se chama 

comumente de linguagem corporal é o reflexo daquilo que o sujeito construiu 
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em si como imagem ou reflexo de si enquanto sujeito-psicomotor-cognoscente 

(COSTA, 2005, P.17) no tocante a imagem corporal ou auto-imagem. 

No caso da criança em idade escolar esta idéia pode ser ilustrada 

quando, através da clínica terapêutica usa-se, por exemplo, as interpretações 

dos desenhos/traços infantis. 

Para a Psicomotricidade todos os nossos gestos, todas as atitudes, 

todos os nossos comportamentos corporais, todos os nossos comportamentos 

corporais, sempre podem ser interpretados. 

Wallon diz que: 

“Um elemento de base indispensável, pela criança, na 
construção da personalidade, é a representação mais ou 
menos global, mais ou menos específica e diferenciada de seu 
próprio corpo” (WALLON, apud Vayer, 1984, p.36).   

O corpo portanto não é auxiliar da fala, mas carrega suas 

significações específicas e rica de símbolos, “produto e gerador de signos” 

(COSTE,1981,p.46). 

Vayer (1984) diz que o corpo não é nem um símbolo, nem objeto ou 

instrumento, ele subentende a presença no mundo. 

Para Bérges (1972) existe estreita relação entre comportamento e 

psiquismo. E essa relação entre tono e psiquismo, entre o movimento e o 

pensamento, é evidente também em Ajuriaguerra quando ele qualifica 

manifestações “tônico-emocionais” (apud COSTE, 1981,p.30). 

Cabe ressaltar o papel fundamental da mãe ou cuidador no 

desenvolvimento inicial e, portanto, na adultidade, uma vez que todo adulto 

saudável deve esta condição àquela ou aquele que cumpriu este papel. 

Em verdade, por tudo que foi visto até aqui pode-se dizer que o 

período de dependência do recém-nato e da primeira infância até os 3 anos de 

idade, constitui um desafio que culminará no nascimento do adulto. 
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Tem-se a idade que merece total atenção de pais, educadores, 

especialistas, autoridades etc afinal as maneiras tradicionais de se criar filhos 

já foram questionadas há muito e, são os adultos, quem encontram-se em 

momento de franca aprendizagem em seus papéis de educadores.  
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CONCLUSÃO 

 
Quando observamos a relação de uma criança com o que a cerca, 

isto nos remete à importância do processo do desenvolvimento psicomotor e do 

desenvolvimento cognitivo através dos estímulos que foram propiciados a 

criança. 

Vivendo em uma sociedade onde os estímulos estão a nossa volta, 

às vezes nos levando a um condicionamento motor e mental onde as 

conseqüências podem ser um provável comprometimento cognitivo e 

dificuldade na aprendizagem. 

No ambiente escolar um dos fatores que aos poucos vem 

contribuindo para minimizar os problemas na aprendizagem infantil é o 

direcionamento que tem sido dado, ainda nas creches, aos exercícios motores 

que possibilitariam a criança desenvolver seu córtex motor de forma integral 

além de valorizar a interação com o outro de forma mais saudável. 

A neurociência através de pesquisas esta comprovando que corpo e 

mente são duas entidades dependentes entre si e a estimulação aplicada nos 

indivíduos na faixa etária de 0 a 3 anos vai determinar sua saúde mental e 

física e emocional. 
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