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 Este trabalho se propõe a estudar e a refletir sobre a contribuição da psicomotricidade e da intervenção 

interdisciplinar para o desenvolvimento global da criança portadora da Síndrome de Down. O estudo foi 

elaborado a partir de pesquisas bibliográficas, que afirmam ter a psicomotricidade um papel importante 

para o desenvolvimento cognitivo, motor e emocional. Gurgel (2014) afirma que a Psicomotricidade ajuda 

no desenvolvimento da consciência corporal, aspectos sensoriais e na equilibração da criança através de 

atividades de imagem corporal em conjunto com o lúdico, focalizando a criança em suas potencialidades 

e capacidades de agir socialmente. 
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PALAVRAS - CHAVE 



1. INTRODUÇÃO 

 

O intuído da pesquisa é conhecimentos das contribuições da psicomotricidade e da intervenção 

interdisciplinar para proporcionar um trabalho eficaz para a criança portadora de Síndrome de Down em seu 

desenvolvimento global. 

Os assuntos aqui pesquisados procuram enfocar as explicações de desenvolvimento do sujeito com 

Síndrome de Down, e sua constituição física, assim como o controle motor, a lentidão no desenvolvimento 

cognitivo, entre outros. 

Para uma melhor abordagem sobre o tema, o estudo parte de uma pesquisa bibliográfica, através 

da qual buscou compreender a importância da psicomotricidade no sentido de educação psicomotora, 

reeducação psicomotora e a terapia psicomotora e, como elas poderão adequar-se ás reais necessidades 

das crianças portadoras da Síndrome de Down. 

O trabalho da psicomotricidade é importante para o processo de desenvolvimento e maturidade 

neurológica, principalmente em crianças com síndrome de Down. A psicomotricidade esta diretamente 

relacionada ao processo de maturação em que o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e 

orgânicas, sendo sustentadas por três conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o afetivo. 

A psicomotricidade é, portanto, a base de organização e maturidade cerebral, fundamentais  para o 

desenvolvimento cognitivo. A psicomotricidade como recurso de estimulação propicia á criança com 

Síndrome de Down, elementos básicos para seu desenvolvimento motor, afetivo e intelectual. 

Desta forma, pode-se considerar, que para obter sucesso no desenvolvimento e dependência da 

criança com Síndrome de Down é necessário o envolvimento e a intervenção interdisciplinar realizada por 

vários profissionais, mas principalmente pela Educação Física, Fisioterapia, Terapia ocupacional e 

Fonoaudiologia que utilizam diferentes estratégias para a estimulação do desenvolvimento sendo uma 

destas estratégias a psicomotricidade. 

A finalidade destes profissionais é auxiliar o desenvolvimento da criança com Síndrome de Down e, 

de acordo com os resultados, elaborar um programa de estimulação com exercícios específicos usados 

para desenvolver a capacidade de acordo com o grau de comprometimento e a fase de desenvolvimento 

em que a criança portadora da Síndrome de Down se encontra. 

Assim, a psicomotricidade integrada ao trabalho interdisciplinar pode propiciar á criança com 

Síndrome de Down a oportunidade de se desenvolver de forma ativa e integral a base para a elaboração de 

conceitos mais sofisticados necessários para o processo ensino e aprendizagem ou seja sua trajetória 

escolar. 

Este trabalho foi elaborado com intuito de promover aos professores, pais e profissionais da saúde o 

conhecimento da importância da psicomotricidade enquanto trabalho interdisciplinar a criança com 

dificuldades em seguir o curso natural do desenvolvimento e da maturidade neurológica, principalmente com 

das crianças Síndrome de Down 
  

 

2. DEFINIÇÃO DA PSICOMOTRICIDADE 

 

Através do levantamento bibliográfico, nota-se as inúmeras definições sobre o termo 

psicomotricidade. Tem sido difundido o trabalho de psicomotricidade e sua importância para o processo de 

desenvolvimento e maturidade neurológica, principalmente em crianças com síndrome de Down. 

De acordo com Bueno, (2013, p. 32) “A definição mais atual apresentada pela sociedade Brasileira 

de 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, bem como suas possibilidades de perceber, 

atuar, agir com o outro, com os objetos e consigo mesmo”.  

Bueno (2013, p. 32) “Está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das 

aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. Psicomotricidade, portanto é um termo empregado para uma 



concepção de movimento organizado e integrado, em função das experiências vividas pelo sujeito, cuja a 

ação é resultante de sua individualidade, sua linguagem e sua socialização.  

Bueno, (2013) afirma que em sua abordagem, tem por ser uma ciência relativamente nova em 

comparação ás ciências que a originaram, a psicomotricidade tem o homem como objeto de estudo em seu 

corpo e engloba várias outras áreas: educacionais, pedagógicas e de saúde e que  psicomotricidade 

objetiva ajudar o indivíduo com a Síndrome de Down a explorar melhor o seu meio e captar mais adequada 

e rapidamente seus estímulos. Sua prática também procura impedir a aquisição de autoestimulação, 

deformações ou descompensações, os quais podem trazer transtornos secundários nas áreas relacional e 

social, também propiciar uma melhora motora e postural tendo em vista um desenvolvimento psicomotor ais 

consistente. 

Para Barros, Ferreira, Heinsius, (2008, p. 65) “a psicomotricidade é vista como ação educativa integrada e 

fundamentada na comunicação, na linguagem e nos movimentos naturais conscientes e espontâneos da 

criança. Tem como finalidade normalizar e aperfeiçoar a conduta global do ser humano.” Nesse sentido, 

para Bueno (2013, p. 168): 

 

[....] conceitos relacionais são entendidos como a forma na qual o sujeito em seu 
corpo estabelece os paramêtros para interagir com o meio e com as pessoas, a 
partir das relações que assim se estabelecem. 

 

A relação do corpo associado à percepção do meio ambiente enriquece o desenvolvimento e maturidade 

neurológica através dos atos precisos na execução do movimento.  Ajuriaguerra (2011) apud Alves afirma 

que a psicomotricidade é a realização do pensamento através do ato motor preciso, econômico e 

harmonioso.  

Sendo a psicomotricidade importante para o desenvolvimento e maturidade neurológica é fundamental para 

crianças com dificuldades em seu desenvolvimento. Fonseca (1995) apud Alves (2011) relata que a 

psicomotricidade é um meio inesgotável de afinamento perceptivo-motor que põe em jogo a complexidade 

dos processos mentais, fundamentais para a polivalência preventiva e terapêutica das dificuldades de 

aprendizagem. 

A psicomotricidade pode ser aplicada com crianças síndrome de Down em clinica ou no processo escolar, 

estimulando o seu desenvolvimento. Para Gurgel (2014) a psicomotricidade trabalha melhorando a 

consciência corporal através das atividades que envolvem a imagem corporal (principalmente as sensoriais 

que desenvolvem a propriocepção), e também as atividades de equilibração, utilizando diferentes materiais. 

 

 

3. CONCEITO DE INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Ao conceituar o termo Interdisciplinaridade, não se possui ainda um sentido único e estável, trata-se 

de um conceito que varia, não somente no nome, mas também no seu significado. Entender o vocábulo 

Interdisciplinaridade foi e ainda é muito discutido, pois existem várias definições.  

A interdisciplinaridade, segundo FAZENDA, (1991, p.30) “não possui ainda um sentido único e 

estável e que, embora as distinções terminológicas sejam inúmeras, seu principio é sempre o mesmo: troca 

entre especialistas e integração das disciplinas.” 

 

 



A interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da questão do conhecimento, de 
abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de aprender e dos 
aparentemente expressos, colocando-os em questão A interdisciplinaridade pauta-
se numa ação em movimento. Pode-se perceber esse movimento em sua 
natureza ambigua, ainda nesse sentido tendo como pressuposto a metamorfose, a 
incerteza (FAZENDA, 2008, p.162). 

 

 Para FAZENDA, 2008, p. 136 a inderdisciplinaridade “não é um caminho de homogeneidade, mas 

de heterogeneidade. Por isso um dos principais pressupostos para caminhar interdiciplinarmente é o 

diálogo.” E completa, a interdisciplinaridade deve ser reflexivo, critico, entusiástico, que respeita e 

transforma. 

O desenvolvimento da criança com Síndrome de Down é acompanhado por vários especialistas em 

um trabalho interdisciplinar. Os principais profissionais envolvidos neste trabalho são: educador físico, 

fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e fonoaudióloga que são profissionais diretamente envolvidos com a 

estimulação e orientação dos pais desde o primeiro anos de vida. 

 

 

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A SÍNDROME DE DOWN 

 

A síndrome de Down é a síndrome mais conhecida na sociedade. Para Danielski (1999, p. 19) “é 

uma condição genética caracterizada pela presença de um cromossomo a mais nas células. Esse 

cromossomo extra se acrescenta ao par de número 21, daí o termo também utilizado para sua 

denominação, Trissomia 21.” 

Segundo Bagno (2007, p. 10) “estas alterações genéticas alteram todo desenvolvimento e 

maturação do organismo e inclusive alteram a cognição do individuo portador da síndrome. Além de 

conferirem lhe outras características relacionadas a síndromes.” 

A síndrome de Down foi descrita pelo britânico John Langdon Down, em 1862. Gurgel (2012) relata 

que a característica física que a pessoa portadora da síndrome apresenta, é a hipotonia corporal global, que 

é o excesso de relaxamento do tônus muscular. E acrescenta que  a síndrome de Down pode apresentar 

todas ou algumas das condições físicas. São elas: olhos amendoados; prega palmar transversal única 

(também conhecida como prega simiesca); dedos curtinhos; fissuras palpebrais oblíquas; ponte nasal 

achatada; língua protrusa (devido à pequena cavidade oral); pescoço curto; pontos brancos nas íris 

conhecidos como manchas de Brushfield; flexibilidade excessiva nas articulações; defeitos cardíacos 

congênitos; espaço excessivo entre o hálux e o segundo dedo do pé. 

 

O crescimento e o desenvolvimento de uma criança síndrome de Down é mais 
lento que o de uma criança com o desenvolvimento normal. No entanto, isto não 
quer dizer que a criança Down não poderá aprender ou viver em sociedade, enfim, 
ter uma vida com qualidade. Ao contrario, ela tem potencial para crescer e 
desenvolver-se de forma ativa, explorando o meio que a cerca, agindo sobre os 
objetos, construindo conhecimentos e aprimorando sua inteligência. Para que isto 
aconteça, a criança com síndrome de Down deve ter oportunidade como qualquer 
outra criança (BARROS, FERREIRA, HEINSIUS, 2008, p. 268). 

 



A criança síndrome de Down apresenta dificuldades em seu desenvolvimento, principalmente 

cognitivo. Seu ritmo de aprendizagem apresenta-se lentificada mas com estimulação consegue ter uma vida 

independente e viver de forma ativa na sociedade. 

 A psicomotricidade como recurso de estimulação propicia à criança síndrome de Down elementos 

básicos para seu desenvolvimento motor, afetivo e intelectual. Segundo BAGNO (2007) os elementos 

básicos da psicomotricidades são: Esquema corporal; Coordenação dinâmica global; Estruturação espacial; 

Lateralidade; Orientação temporal; Pré-escrita. 

BAGNO (2007, p. 22) afirma, “O cérebro funciona como um todo e sempre que estivemos 

estimulando uma área especifica afetaremos toda a função cerebral; daí a grande importância da 

estimulação de uma criança síndrome,” 

 

 

5. INTERVENÇÃO INTERDISCIPLINAR DE ESTRATÉGIAS E ESTÍMULOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 

 

A intervenção interdisciplinar com a criança com síndrome de Down é realizada por vários 

profissionais que utilizam diferentes estratégias na estimulação do desenvolvimento. E uma destas 

estratégias é a psicomotricidade. 

A finalidade destes profissionais é auxiliar o desenvolvimento da criança com Síndrome de Down e de 

acordo com os resultados elaborar um programa de estimulação com exercícios específicos usados para 

desenvolver a capacidade de acordo com o grau de comprometimento e da fase de desenvolvimento em 

que se encontra. 

  Para Morais (2012) a intercomunicação humana pelo gesto é de extrema importância para a 

criança, relacionando-se com suas emoções. A criança fala através de seu corpo, dos movimentos, do 

tônus. Esses sinais corporais acompanham o ser humano por toda a sua vida. 

 Assim sendo, Morais (2012) afirma que os profissionais da Fisioterapia devem compreender o 

desenvolvimento da criança de forma integral, ou seja, buscando atender aos aspectos físicos, afetivos, 

sociais e cognitivos. 

 

O movimento executado conscientemente pode ser realizado por meio de 
atividades psicomotoras, auxiliando a criança na comunicação com o mundo 
através da ação, por meio do movimento e dos gestos, favorecendo o 
desenvolvimento e as aprendizagens. As conclusões apontam para a relevância 
do movimento, posto que é através deste que a criança explora o mundo exterior. 
Se a criança não tiver esse contato com o concreto poderá desencadear 
problemas sociais, levando ao isolamento e ao bloqueio por toda a vida (MORAIS, 
2014, s/p). 

 

  A Terapia Ocupacional trabalha com crianças síndrome de Down realizando as intervenções 

necessárias e essenciais para auxiliar o processo de desenvolvimento.  

  Na psicomotricidade o objetivo da Terapia Ocupacional é trabalhar a globalidade do indivíduo. Para 

Aredes e Medeiros (2010) a psicomotricidade estuda a implicação do grupo, vivencia corporal, integração 



entre os objetos e o meio para realizar uma atividade. A psicomotricidade constitui o estudo relativo às 

questões motoras e psico-afetivas do ser humano. 

 

A psicomotricidade levam em conta os aspectos comunicativos do corpo e da 
gestualidade do ser humano.  O brincar compreende uma variedade de 
movimentos, condutas, gestos, sentimentos e consentimentos dos parceiros e 
fantasias que envolvem a criança no seu mundo de criação própria.  Assim, a 
brincadeira pode ser entendida como uma ação lúdica com predominância de 
imaginação em constante inter-relação com o jogo, emitindo à criança a se 
apropriar de códigos culturais e de papeis sociais. As 
brincadeiras  são  entendidas  como formas lúdicas de brincar com o corpo a partir 
da relação estabelecida entre o movimento corporal e expressão vocal, na forma 
de  música, frases, palavras ou  sílabas ritmadas (AREDES & MEDEIROS, 2010, 
s/p). 

 

  Lima (2014) afirma que é de suma importância salientar que o movimento é a primeira manifestação 

na vida do ser humano, pois desde a vida intra-uterina realizamos movimentos com o nosso corpo, no qual 

vão se estruturando e exercendo enormes influências no comportamento. E acrescenta ressaltando que a 

psicomotricidade é um instrumento riquíssimo que nos auxilia a promover preventivos e de intervenção, 

proporcionando resultados satisfatórios em situações de dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. 

  Na fonoaudiologia o trabalho de psicomotricidade visa estimular com exercícios que trabalhem a 

questão motora e cognitiva, simbologia, lateralidade, temporalidade. Para Romano (2014) através do 

trabalho em psicomotricidade iremos estimular a criança para que ela se torne organizada 

neurologicamente. E completa afirmando que a psicomotricidade também pode auxiliar a criança com 

dificuldade auditiva. Realizando a associação e inserindo a música com o corpo. 

  Segundo Assunção & Coelho (apud LIMA, 2008, p. 1) 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, 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. 

  Para Lima (2014) o professor deve estar sempre atento às etapas do desenvolvimento do 

aluno, colocando-se na posição de facilitador da aprendizagem e calcando seu trabalho no respeito mútuo, 

na confiança e no afeto. Diante disso, percebe-se a importância do trabalho da psicomotricidade no 

processo de ensino-aprendizagem, pois a mesma está intimamente ligada aos aspectos afetivos com a 

motricidade, com o simbólico e o cognitivo. 

 

Com base neste contexto, percebemos a importância das atividades motoras na 
educação, pois elas contribuem para o desenvolvimento global das crianças. 
Entretanto, as crianças passam por fases diferentes uma das outras e cada fase 
exige atividades propicias para cada determinada faixa etária. 
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 (LIMA, 
2014, s/p). 

 



  Levando em consideração a importância das atividades motoras na educação, observou-se 

que o profissional deve levar em conta a evolução da criança e sua faixa etária no seu aspecto motor e 

intelectual. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

  Esta pesquisa foi elaborada após examinar alguns tópicos em torno do conhecimento sobre a 

Síndrome de Down. Das contribuições que a psicomotricidade e a intervenção de uma equipe 

interdisciplinar no sentido de desenvolver os aspectos motores, cognitivos e afetivos da criança Down. Hoje 

não se pode precisar até que grau de autonomia a pessoa com Síndrome de Down pode atingir, mas 

acredita-se que seu potencial é muito maior do que se considerava há alguns anos. 

 É importante a estimulação pela necessidade da criança Down vivenciar experiências que 

permitiram seu desenvolvimento, respeitando suas deficiências e explorando suas habilidades. 

Constatamos técnicas como a psicomotricidade que contribuí satisfatoriamente para o desenvolvimento 

inicial de uma criança com a Síndrome de Down. 

  A psicomotricidade contribui para o desenvolvimento em vários aspectos como: proporcionar as 

crianças condições favoráveis ao seu desenvolvimento motor; estimular o desenvolvimento da habilidade 

perceptiva e sensorial; proporciona a criança condições que favoreçam o desenvolvimento das habilidades 

e independência. 

  Neste trabalho, constatou-se a relevância do tratamento de crianças com Síndrome de Down, 

através da psicomotricidade, que está relacionada ao processo de maturação onde o corpo é a origem das 

aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas, sendo sustentados por três conhecimentos fundamentais o 

movimento, o intelecto e o afeto. A psicomotricidade em conjunto com o lúdico focalizam as crianças em 

suas potencialidades, em suas criatividades e em sua capacidade de interagir-se socialmente.  

     Portanto a psicomotricidade serve como ferramenta para todas as áreas de estudos voltados para a 

organização motora, social, afetiva e intelectual da criança, acreditando que a criança portadora de 

Síndrome de Down é um ser ativo capaz de se conhecer cada vez mais e de se adaptar as diferentes 

situações e ambientes.  

Nossa expectativa com esse trabalho foi contribuir com informações a cerca da perspectiva de que 

a psicomotricidade favorece como um importante papel no processo de desenvolvimento de crianças com 

Síndrome de Down, tendo a intenção de contribuir com dados para ampliar com o intuito de trazer novas 

informações através, de novas formas de tratamentos para essas crianças. 
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