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Introdução: Os primeiros anos de vida da criança são marcados por importantes aquisições motoras, men-
tais e sociais, sendo um período de maior receptividade aos estímulos vindos do ambiente familiar e escolar. A 
qualidade das vivências familiares e educacionais oferecidas às crianças tem efeito nas diferentes etapas pos-
teriores do desenvolvimento infantil. Nesta fase o desempenho motor encontra-se em constante evolução, indo 
de movimentos simples para uma série de combinações que serão utilizadas em diversas atividades funcionais 
cotidianas, concomitante a isto, evolui também a aprendizagem escolar. Todavia algumas crianças ao alcan-
çarem a idade escolar não apresentam o esperado domínio de suas habilidades e passam a ter um desempenho 
aquém do esperado. Avaliações do desenvolvimento por meio de instrumentos válidos e confiáveis aumentam 
as chances de detectar alterações possibilitando intervenções tanto pelos profissionais de saúde quanto da 
educação e ações preventivas tornam possível uma diminuição no número de crianças com dificuldades na 
aprendizagem. Objetivos: O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de uma intervenção psicomotora 
no desenvolvimento de crianças frequentadoras de uma creche. Método: Trata-se de um ensaio clínico com 
amostra de 30 crianças de ambos os sexos, idade entre 36 e 60 meses, sendo randomicamente alocadas no 
grupo controle (15) e grupo intervenção (15). A avaliação do desenvolvimento foi realizada por meio do Ages and 
Stages Questionnaires (ASQ). Após a avaliação, o grupo intervenção foi submetido a um protocolo, elaborado 
pelos pesquisadores, de 10 sessões de atividades psicomotoras, duas vezes por semana. Estudo aprovado 
pelo comitê de ética sob o número: 26145314.7.0000.5203. Resultados: O estudo ocorreu com 29 crian-
ças (14 grupo experimental e 15 grupo controle). Os resultados apontaram que as crianças não estimuladas 
tiveram maior dificuldade na resolução de problemas (53,3%) quando comparadas ao grupo intervenção. Após 
a intervenção, no grupo experimental foi identificado aumento no domínio de resolução de problemas (p=0,02), 
enquanto que no grupo controle ocorreu piora no desempenho para resolução de problemas (p=0,03). Con-
clusão: A estimulação psicomotora é uma base fundamental para o processo de aprendizagem da criança, as 
aquisições por elas alcançadas são o resultado de uma maturação orgânica progressiva, bem como, fruto da 
experiência pessoal. Os estímulos fornecidos pelo treinamento de diferentes tarefas possibilitam inicialmente 
respostas mais restrita ao domínio motor, porém, estas experiências geradas contribuem para o desenvolvimento das 
demais habilidades da criança. Destaca-se neste estudo a ação protetora da intervenção psicomotora a cerca do atraso 
na capacidade de resolução de problemas das crianças. 
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