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Neste instante, esteja você onde estiver, há uma 

casa com o seu nome. Você é o único 

proprietário, mas faz tempo que perdeu as 

chaves. Por isso, fica de fora, contemplando a 

fachada. Não chega a morar nela. Essa casa, teto 

que abriga suas mais recônditas e reprimidas 

lembranças, é o seu corpo. 

 (Bertherat, 2010) 



 
 

 
 

RESUMO 

 

ALVES, Adriana Andrade. A intervenção psicomotora na escola: ressignificando as 

práticas do orientador educacional. 2018. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização em Educação Psicomotora) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

O orientador educacional é o profissional da educação que atua como mediador entre o aluno, 

as situações de caráter didático-pedagógico e as situações socioculturais por meio da 

problematização, construção de relações e o desenvolvimento da consciência crítica. Para tal, 

necessita compreender o desenvolvimento cognitivo do aluno, sua afetividade, emoções, 

sentimentos, valores, atitudes e relações que estabelece. Na história da Orientação 

Educacional há uma recente preocupação dos orientadores em pesquisar suas práticas. Na 

perspectiva do sujeito integral, multicultural e multideterminado, a Psicomotricidade oferece 

caminhos para pensar a prática da Orientação Educacional no âmbito escolar. A 

Psicomotricidade enquanto ciência da educação é o campo do conhecimento que investiga a 

complexidade humana, entre o psiquismo e a motricidade, através das relações que o sujeito 

estabelece com o eu, o outro e o objeto. Considera o corpo como elemento central na 

formação geral do ser humano e, portanto, necessita ser trabalhado no aspecto sensorial, 

motor e afetivo. O presente trabalho se propõe a investigar os caminhos que a 

Psicomotricidade pode oferecer no embasamento de uma ação sistematizada, no âmbito do 

individual e do coletivo, na prática do orientador educacional. A pesquisa utiliza a revisão dos 

estudos de Wallon, Lapierre e Aucouturier, Fonseca, Mastrascusa e Franch e outros e propõe 

uma prática de intervenção psicomotora com alunos do 3º ano do Ensino Fundamental de uma 

escola pública federal no município do Rio de Janeiro. O estudo revela que a intervenção 

psicomotora é um instrumento de ressignificação da atuação do orientador educacional na 

promoção de aprendizagens, que pensa o aluno na sua integralidade e individualidade, 

enquanto sujeito histórico e social. A pesquisa identifica que as práticas que propõe o uso do 

corpo ainda enfrentam desafios e resistências por parte da gestão, alunos, professores, famílias 

e que necessitam de pesquisas e debates capazes de construir uma cultura que compreende o 

corpo em movimento e em relação no espaço escolar. 

 

Palavras-chave: Psicomotricidade. Corpo. Orientação Educacional. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

ALVES, Adriana Andrade. A intervenção psicomotora na escola: ressignificando as 

práticas do orientador educacional. 2018. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização em Educação Psicomotora) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

The educational advisor is the educational professional who acts as mediator between 

the student, the situations of didactic-pedagogical character and the socio-cultural 

situations through problematization, relationship building and the development of 

critical awareness. For this, it needs to understand the student's cognitive development, 

his affectivity, emotions, feelings, values, attitudes and relationships that he establishes. 

In the history of educational guidance there is a recent concern of the counselors in 

researching their practices. In the perspective of the integral, multicultural and 

multidetermined subject, Psychomotricity offers ways to think about the practice of 

educational guidance in the school context. Psychomotricity as a science of education is 

the field of knowledge that investigates human complexity, between psychism and 

motricity, through the relations that the subject establishes with the self, the other and 

the object. It considers the body as a central element in the general formation of the 

human being and, therefore, needs to be worked on in the sensorial, motor and affective 

aspects. The present work intends to investigate the ways that Psychomotricity can offer 

in the base of a systematized action, within the scope of the individual and the 

collective, in the practice of the educational advisor. The research uses the review of the 

studies of Wallon, Lapierre and Aucouturier, Fonseca, Mastrascusa and Franch and 

others and proposes a practice of psychomotor intervention with students of the 3rd year 

of Elementary School in a federal public school in the city of Rio de Janeiro. The study 

reveals that psychomotor intervention is an instrument of re-signification of the 

performance of the educational advisor in the promotion of learning, which the student 

thinks in its integrality and individuality, as a historical and social subject. The research 

identifies that the practices that propose the use of the body still face challenges and 

resistances on the part of the management, students, teachers, families and that need 

researches and debates capable of constructing a culture that understands the body in 

movement and in relation in the space school. 

 

Keywords: Psychomotricity. Body. Educational guidance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN 

 

ALVES, Adriana Andrade. A intervenção psicomotora na escola: ressignificando as 

práticas do orientador educacional. 2018. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização em Educação Psicomotora) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

El orientador educativo es el profesional de la educación que actúa como mediador 

entre el alumno, las situaciones de carácter didáctico-pedagógico y las situaciones 

socioculturales por medio de la problematización, construcción de relaciones y el 

desarrollo de la conciencia crítica. Para ello, necesita comprender el desarrollo 

cognitivo del alumno, su afectividad, emociones, sentimientos, valores, actitudes y 

relaciones que establece. En la historia de la orientación educativa hay una reciente 

preocupación de los orientadores en investigar sus prácticas. En la perspectiva del sujeto 

integral, multicultural y multideterminado, la Psicomotricidad ofrece caminos para 

pensar la práctica de la orientación educativa en el ámbito escolar. La Psicomotricidad 

como ciencia de la educación es el campo del conocimiento que investiga la 

complejidad humana, entre el psiquismo y la motricidad, a través de las relaciones que 

el sujeto establece con el yo, el otro y el objeto. Considera el cuerpo como elemento 

central en la formación general del ser humano y, por lo tanto, necesita ser trabajado en 

el aspecto sensorial, motor y afectivo. El presente trabajo se propone investigar los 

caminos que la Psicomotricidad puede ofrecer en el fundamento de una acción 

sistematizada, en el ámbito de lo individual y del colectivo, en la práctica del orientador 

educativo. La investigación utiliza la revisión de los estudios de Wallon, Lapierre y 

Aucouturier, Fonseca, Mastrascusa y Franch y otros y propone una práctica de 

intervención psicomotora con alumnos del 3º año de la Enseñanza Fundamental de una 

escuela pública federal en el municipio de Río de Janeiro. El estudio revela que la 

intervención psicomotora es un instrumento de resignificación de la actuación del 

orientador educativo en la promoción de aprendizajes, que piensa el alumno en su 

integralidad e individualidad, como sujeto histórico y social. La investigación identifica 

que las prácticas que propone el uso del cuerpo todavía enfrentan desafíos y resistencias 

por parte de la gestión, alumnos, profesores, familias y que necesitan de investigaciones 

y debates capaces de construir una cultura que comprende el cuerpo en movimiento y en 

relación en el espacio escuela. 

 

Palabras clave: Psicomotricidad. Cuerpo. Orientación Educativa. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Orientação Educacional, enquanto campo do conhecimento da educação, tem 

sua história marcada por um intenso processo de autoafirmação. Fruto de uma 

determinação legal, necessitava explicar e fundamentar sua finalidade. Esteve associada 

a um caráter de assistencialismo e ajustamento com foco nos “alunos-problema”. O 

caráter legalista e funcionalista dificultou os próprios orientadores a reconhecerem e se 

apropriarem da contextualização da área e das práticas de orientação. A partir da década 

de 1980, há um movimento questionador que promove um olhar crítico acerca da 

atuação do orientador educacional e abre caminhos para que na década de 1990 pudesse 

se consolidar a identidade desse profissional.  

Os estudos de Grinspun (1992) apresentam uma abordagem filosófica da 

Orientação Educacional através da teoria das relações significativas que contribui para 

propor uma prática capaz de contemplar o sujeito na sua especificidade e repensar o 

papel do orientador. A partir do olhar das relações com o outro na construção do EU, 

encontramos na Psicomotricidade elementos para fundamentar a prática da orientação 

no que tange ao olhar para o sujeito integral sem perder de vista o corpo-sujeito1 que 

ocupa esse espaço. 

Em diálogo com a teoria da psicogênese da pessoa de Wallon (1975) e Fonseca 

(2010), com a ideia evolucionista da construção da consciência do EU, é proposta uma 

atuação em educação psicomotora na prática do orientador educacional com intuito de 

contemplar a especificidade do indivíduo enquanto sujeito histórico social em constante 

transformação. Para fundamentar a proposta, foram revisados os estudos de Lapierre e 

Aucouturier (2004) e Mastrascusa e Franch (2016) acerca da Psicomotricidade 

Relacional, que valoriza a espontaneidade do movimento da criança e a relação com o 

objeto como elemento transitório. 

A partir da revisão dos estudos teóricos referenciados, é possível encontrar 

intercâmbios possíveis para sistematizar a prática psicomotora na atuação do orientador 

educacional. Os estudos movimentaram o desejo de desenvolver uma ação 

sistematizada através da metodologia da pesquisa-ação para trabalhar a construção das 

relações e a consciência de si pelo gesto espontâneo com encontros direcionados. A 

pesquisa foi realizada com duas turmas de alunos do 3º ano do Ensino Fundamental 

                                            
1 Conceito utilizado por Mastrascusa e Franch (2016) para explicar a visão de um corpo em movimento e 

um corpo em relação.  
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durante o ano letivo de 2017, através de uma atuação coletiva com a equipe da 

instituição escolar, a orientadora educacional, que é pesquisadora e participante da 

pesquisa, e as famílias dos alunos. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 

O trabalho consiste em propor, desenvolver e analisar um processo de 

intervenção psicomotora na atuação do orientador educacional. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Propor encontros de intervenção psicomotora com duas turmas de alunos 

do 3º ano do Ensino Fundamental  

 Desenvolver seminários e estratégias coletivas com a equipe que atua 

com o grupo de alunos 

 Desenvolver encontros de intervenção psicomotora com as famílias dos 

alunos do 3º ano do Ensino Fundamental 

 Identificar o lugar do corpo nas relações sociais e no espaço escolar 

 Analisar a potencialidade da intervenção psicomotora nas relações 

sociais 

 Fomentar a pesquisa e discussão acerca de novas práticas no universo de 

atuação do orientador educacional 
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3 JUSTIFICATIVA 

A história da Orientação Educacional é marcada por um grande impasse no seu 

processo de afirmação enquanto campo de atuação. Fruto de uma determinação legal 

enfrentou muitos desafios para se constituir como um terreno de saberes e 

especificidades próprios. A preocupação com a identidade desse profissional aparece 

apenas nos anos 1990, a partir do questionamento da continuidade da Orientação 

Educacional nas escolas no Brasil. 

A Orientação Educacional foi um campo marcado pela indefinição e pelo 

descrédito, pois não surgiu de uma realidade percebida pela escola, o que gerava a 

necessidade de explicar e fundamentar sua finalidade. Suas práticas eram pautadas na 

reprodução de um modelo de Estado que valorizava a ideia de escolarização para todos 

e, portanto, baseado na ideia de adequação do sujeito à sociedade com uma atuação no 

campo do individual. Grispun (1994) aponta que a  ausência de práticas oriundas dos 

próprios orientadores contribuiu para a permanência desse cenário. A preocupação dos 

orientadores em pesquisar suas próprias práticas e ressignificar sua atuação é tida como 

recente na história da educação brasileira, premissa que eu aposto neste trabalho.  

O contexto atual considera o orientador enquanto mediador entre o aluno e o 

meio social, no sentido da promoção de sua formação pessoal e da consciência de si 

(PASCOAL; HONORATO; ALBUQUERQUE, 2008). A formação pessoal bem como 

a construção do EU passa pela experiência das relações sociais. Freire (1996) 

sistematiza essa ideia ao afirmar que a prática da educação deve ser capaz de desvelar o 

sujeito que é autor de seu pensamento, sujeito cognitivo (que constrói), social (vive em 

grupo), afetivo (sentimentos) e estético (sensibilidade). Mais do que direcionar o olhar 

para o sujeito, é necessário investigar e discutir as práticas de educação desse corpo que 

habita a escola e enxergar as potencialidades de educar o sujeito em um processo 

integral. Os estudos da orientação caminham no sentido de pensar o profissional, sua 

atuação, sua importância e finalidade e carecem de pensar e considerar o lugar da 

prática que é próprio de um saber construído na experiência. 

A experiência passa pelo encantamento que a coisa produz em nós, como diria 

Manoel de Barros (2006). Assim, a experiência é um talvez, que não segue um curso e 

um fluxo contínuo. Eu preciso ser afetado pela experiência do acontecer. Para Larrosa 

(2011) é preciso romper com a ideia reduzida do sujeito cognoscente, sujeito do 

conhecimento, e atingir a ideia de se chegar ao que é por meio da experiência. Nesse 
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processo, o saber da experiência é algo intrínseco ao EU. É marcado pela subjetividade 

com a qual a coisa afeta você. A experiência é única e singular e requer um estado de 

presença capaz de permitir que a experiência aconteça em nós. O saber experiência é 

algo vivido no corpo, na essência, é fruto de um afetamento, um saber que se constitui 

na formação/transformação de si. É com essa fala que justifico o porquê de pesquisar a 

experiência e a prática, que estão no corpo, que é corpo. 

O estudo do corpo na educação aparece como uma potência capaz de 

compreender a própria construção do sujeito e do seu processo de aprendizagem. Não 

há como considerar a educação sem considerar um sujeito integral de corpo e mente 

indissociáveis. A mediação entre a realidade do aluno e o cotidiano da escola, se faz 

necessária para articular as diferentes vozes na construção de diálogos que levem em 

conta o indivíduo como um ser relacional em constante transformação. As contribuições 

da Psicomotricidade aguçam o olhar para a criança/aluno como um sujeito capaz de 

construir um saber através de sua própria experiência, onde o educador/orientador tem a 

tarefa de mediar e fornecer os códigos quando a criança demandar.  

Em termos acadêmicos, a pesquisa visa contribuir para o fomento das discussões 

da área de Orientação Educacional bem como o lugar das práticas e do corpo na 

formação do orientador. É urgente construirmos um olhar que investiga, indaga, que 

quer ver de novo, procura e pensa, que Mirían Celestre (1996), brilhantemente, define 

como o sensível olhar-pensante. É nessa perspectiva de investigação de si, do outro, do 

espaço, que encontro na Psicomotricidade um caminho possível para repensar a prática 

do orientador educacional na escola.  
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

4.1 Orientação Educacional: breve histórico e contextualização 

 

A Orientação Educacional enquanto campo de atuação do pedagogo tem sua 

origem marcada pelos modelos americanos de aconselhamento denominados school 

guidance e counseling. Sua origem é fruto da Orientação Vocacional instituída por 

Frank Parsons, nos EUA em 1908. Surge nas escolas em 1912, em Detroit (EUA), 

através de Jesse Davis com a característica básica de atender a problemática vocacional 

e social dos alunos. No Brasil, as primeiras experiências são datadas de 1924 pelo 

engenheiro suíço Roberto Mange, com a orientação profissional para alunos do curso de 

mecânica no Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo. Em 1931 surge o primeiro serviço 

público de Orientação Profissional com Lourenço Filho, que posteriormente foi extinto 

em 1935. A experiência pioneira na escola acontece em 1934 com Aracy Freire e Maria 

Junqueira Schmidt, no Colégio Amaro Cavalcanti (GRINSPUN, 1992; 1994).  

Em termos legais, a primeira referência explícita à Orientação Educacional 

aparece nas Leis Orgânicas de Ensino (4073/42), com a Reforma Capanema em 1942. 

Assume caráter terapêutico, preventivo e de ajustamento na identificação das 

habilidades pelo uso de testes psicológicos.  Em 1961, a Lei 4024/61 assegurou a 

participação da Orientação Educacional nas escolas e regulamentou a formação. 

Estabeleceu ênfase de atuação no Ensino Médio com o objetivo de proporcionar o clima 

educativo favorável aos objetivos educacionais. Em 1968, a Lei 5564/68 prevê o 

exercício profissional do orientador educacional com objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento integral da personalidade do aluno. Em 1971, a Lei 5692/71 institui a 

obrigatoriedade da Orientação Educacional nas escolas em caráter de aconselhamento 

profissional e estabelece o trabalho em cooperação com os professores, família e 

comunidade. (GRISPUN, 2002) 

Grinspun (2002) aponta que a Orientação Educacional atendia aos interesses da 

época e reforçava a ideologia das aptidões naturais que fundamentava sua ação em um 

referencial psicologizante. Com caráter institucional e legalista recebeu atribuição 

mecanicista funcionalista concebida como atuação neutra e desprovida de ideologia. 

Desvinculada aos problemas de classe, Maia e Garcia (1995) afirmam que a Orientação 
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Educacional assumiu o lugar de porta voz do estado. Transitava na ambiguidade entre 

ser o agente da mudança e na contribuição para manutenção do sistema social.  

A ilustração abaixo sintetiza o contexto da Orientação Educacional com base nas 

considerações de Grispun (1992;1994;2002) e Maia e Garcia (1995): 

 

Figura 1 - Contexto da Orientação Educacional 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora de acordo com os estudos de Grispun (1992;1994;2002); Maia e Garcia, 

(1995). 

 

Para Grinspun (1992;1994) a trajetória da Orientação Educacional se divide em 

seis períodos históricos: Implementador (1920 – 1941); Institucional (1942 – 1960); 

Transformador (1961 – 1970); Disciplinador (1971 – 1980); Questionador a partir de 

1980; e Orientador a partir de 1990. O período Questionador é caracterizado pela 

análise crítica da Orientação Educacional por parte dos próprios orientadores, o que 

abre caminhos para se repensar a construção da prática. A partir da década de 1990, 

questiona-se sobre a continuidade da prática de Orientação Educacional nas escolas. É 

no período Orientador que se começa a pensar na construção da identidade desse 

profissional.  

Assim, os pressupostos teóricos começam a ser repensados e rediscutidos. O 

orientador começa a participar de todos os momentos da escola, discutindo questões 

curriculares, como objetivos, procedimentos, critérios de avaliação, metodologias de 
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ensino, demonstrando sua preocupação com os alunos e o processo de aprendizagem 

(PASCOAL; HONORATO; ALBUQUERQUE, 2008). 

O contexto de surgimento da Orientação Educacional é marcado pelo ideal de 

escolarização para todos com a filosofia do homem livre, oriunda da reforma burguesa 

em que a escola é marcada como espaço de consolidação da ordem democrática 

(SAVIANI, 2006). É um campo marcado pela indefinição e pelo descrédito, pois não 

surgiu de uma realidade percebida pela escola. E, já que esteve associada à 

determinação legal, necessitava explicar e fundamentar sua finalidade.  Tal constatação 

nos permite observar o impasse na sua afirmação enquanto campo de atuação e a 

ausência de práticas oriundas dos próprios educadores na ressignificação de seu trabalho 

na comunidade escolar. 

 

4.2 A Psicomotricidade 

 

O campo de estudos da Psicomotricidade configura seu marco inicial no ramo da 

medicina. Sua trajetória histórica é oriunda da necessidade de encontrar uma área que 

explique certos fenômenos clínicos. As primeiras pesquisas correspondem a um enfoque 

neurológico e que dão origem ao termo Psicomotricidade, empregado pela primeira vez 

em 1870 (FALCÃO; BARRETO, 2009). 

Falcão e Barreto (2009) destacam que Henry Wallon, médico, psicólogo e 

pedagogo, foi considerado o grande pioneiro da Psicomotricidade, vista como campo 

científico. Wallon realizou um importante trabalho sobre os aspectos psicofisiológicos, 

que o permitiu relacionar o movimento ao afeto, à emoção, ao meio ambiente e aos 

hábitos do individuo.  

Na década de 1970, devido à influência de Wallon, surgem os trabalhos na 

educação psicomotora por Le Boulch. Considera-se que, a partir de 1968, foi realmente 

difundida a Psicomotricidade no Brasil, através de sua propagação nas universidades. A 

princípio, a Psicomotricidade foi introduzida nas escolas especializadas como um 

recurso pedagógico utilizado para preencher lacunas de desenvolvimento das crianças 

denominadas, na época, de excepcionais. A Educação Especial foi o elo de surgimento 

da Psicomotricidade na Europa e no Brasil (FALCÃO; BARRETO, 2009).  

De acordo com a Associação Brasileira de Psicomotricidade, o termo é 

empregado para definir uma concepção de movimento organizado e integrado, em 
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função das experiências resultantes da individualidade, linguagem e socialização do 

indivíduo. Costa (2008) compõe a definição ao ressaltar a psicomotricidade como a 

busca pela compreensão da subjetividade manifestada nos corpos em movimento, em 

suas interações e na conformação das identidades pessoais, sociais, culturais, através de 

comportamentos e ações no mundo. 

A Psicomotricidade, como aponta Fonseca (2008, p. 1), “pode ser definida como 

o campo transdisciplinar que estuda e investiga as relações e as influências, recíprocas e 

sistêmicas, entre o psiquismo e a motricidade” 

 

[...] e tem como finalidade principal o estudo da unidade e da 

complexidade humanas através das relações funcionais, ou 

disfuncionais, nas suas múltiplas manifestações biopsicossociais 

e nas suas mais diversificadas expressões, envolvendo 

concomitantemente, a investigação, a observação e a 

intervenção. (FONSECA, 2008, p. 2). 

 

 

Para Mastrascusa e Franch (2016, p. 112), a Psicomotricidade é percebida como 

atividade de um organismo global ou total, expressando uma personalidade inteira e 

correspondente à análise geral do indivíduo, traduzindo certo modo de ser sob o ponto 

de vista motor, caracterizando todo seu comportamento. Está diretamente ligada aos 

temas de identidade, alteridade, espaço e tempo. 

No campo da educação, a educação psicomotora, enquanto campo do 

conhecimento da Psicomotricidade, se configura como uma prática de investigação do 

sujeito integral. Na especificidade, se ocupa do estudo do sujeito através do seu corpo 

nas relações eu-outro-objeto no espaço escolar. Oferece elementos significativos para 

compor as reflexões propostas pela área da Orientação Educacional e embasar a 

ressignificação de sua prática através do olhar para o sujeito multicultural2 e 

multideterminado. 

 

 

 

                                            
2 De acordo com Canen (2008), o conceito de sujeito multicultural compreende o sujeito enquanto 

portador de identidade cultural, étnico, racial, religiosa, de gênero que é diretamente influenciado por sua 

história de vida e pelas relações que estabelece com o mundo.  
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4.3 Ressignificação da atuação do Orientador Educacional 

 

Como partícipe da equipe de gestão, a Orientação Educacional pode se 

desenvolver em cinco áreas: o aluno, a escola, a família, a comunidade e a sociedade. 

Mediador entre o aluno e o meio social é o profissional que trabalha diretamente com o 

aluno e se preocupa com a sua formação pessoal (PASCOAL; HONORATO; 

ALBUQUERQUE, 2008). Seu trabalho envolve toda a comunidade escolar na 

perspectiva da gestão participativa e democrática. 

O novo lugar do orientador educacional enquanto sujeito integrante da 

comunidade escolar e com papel estratégico para desenvolver práticas de atuação com o 

aluno, enquanto sujeito da aprendizagem, abre caminho para uma proposta 

metodológica desenvolvida por Grinspun (1992), que considera que a prática do 

orientador deverá valorizar a criatividade e respeitar o simbólico, dialogando assim com 

os pressupostos da educação psicomotora. 

Grinspun (1992; 1994) afirma que, no ponto de vista filosófico, a orientação 

procura levar o homem a descobrir as suas verdades, as ideias de mundo que o cerca, 

assim como o conhecimento e os valores que envolvem a relação do eu com o mundo. 

Para isso, deve valorizar o indivíduo em seu percurso pelo processo educativo e 

fornecer um referencial que os permita caminhar individualmente e coletivamente.  

A autora fundamenta uma proposta metodológica a partir da tese das relações 

significativas e destaca três pontos fundamentais no trabalho do orientador: observar 

(observação geral e constante dos fenômenos com o objetivo de trabalhar com dados 

interligados); compreender (detectar causas e origens dos fenômenos) e agir (ação sobre 

os fatos). Para Grinspun (1992), toda relação tem um significado, não existe 

neutralidade axiológica, e a relação significativa é a forma que o indivíduo tem de se 

confrontar com a realidade do outro. Parte de objetivos específicos e não de 

procedimentos a serem utilizados. A teoria das relações significativas compreende cinco 

pontos básicos. 1. Valoração: entende que toda relação tem um valor; 2. Compreensão: 

compreende a generalização das relações; 3. Conhecimento: aprofundamento dos 

fatos/relações; 4. Confronto: confronto com o outro da relação; 5. Produção: homem 

produz sua ação objetivamente ou subjetivamente. Os cinco pontos básicos representam 

o direcionamento para compreender os momentos que estabelecem as relações 

significativas. 
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Na teoria, a fala tem tanto significado quanto a ação e as relações significativas 

constituem-se em cinco momentos: 1. EU com EU: condições pessoais; pensamento da 

realidade concreta; gestos, linguagem, estruturação do Eu; Eu se relaciona com o Eu 

dentro de uma estrutura dialética, capaz de criar sua história, fazer a história e fazer-se 

histórico; 2. EU com TU: dar significado na ação do outro; compreender o tu (outro) 

enquanto sujeito; todo conteúdo nessa relação tem significado próprio; O TU pode 

influenciar o EU; é um processo dinâmico, contínuo e permanente; integração de um 

com o outro; 3. EU com o NÓS: o NÓS corresponde ao meio; relação mais ampla; 

valorizar o contexto; pluralidade de elementos; valor das dialéticas sociais; 4. TU com o 

NÓS: o outro com o meio; 5. NÓS com NÓS: meio com o meio. 

 

 

Figura 2 - Relações significativas 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora de acordo com os estudos de Grispun (1992). 

 

Nessas relações, trabalha-se em grande parte em nível de representação 

simbólica, o que implica um sentido único e peculiar ao momento. A relação 

significativa propicia uma análise crítica da realidade em que se vai trabalhar e conhecer 

o significado dos fatos para assim propor uma ação e uma prática direcionada a 

realidade observada. Possibilita ao aluno encontrar as respostas e os caminhos através 

de sua ação. O orientador atua no campo das relações significativas propiciando um 

espaço colaborativo facilitador da percepção dessas relações.  
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A orientação deve reavivar o poder de criação do aluno, fazendo com que ele 

descubra caminhos, ao invés de fornecer os roteiros já traçados (GRINSPUN, 2012, p. 

124). Entretanto, as discussões na área da orientação carecem de pensar o lugar do 

corpo nessas relações e no trabalho do orientador. Foucault (2009) nos fala dos corpos 

dóceis, onde o processo de disciplinarização impõe limitações, proibições ou 

obrigações.  A escola tende a reproduzir esse olhar de docilização do corpo do aluno e 

tolir sua capacidade de criação, pois desconsidera a espontaneidade do processo. 

Encontramos na Psicomotricidade elementos que dialogam e oferecem suporte teórico e 

prático na atuação do Orientador Educacional para repensar esse olhar. 

Um dos principais teóricos que contribuiu para os estudos da psicomotricidade 

foi Henri Wallon. Em suas pesquisas, Wallon (1975) desenvolve a teoria da psicogênese 

da pessoa que aborda os processos que constituem o psiquismo humano através do 

estudo do campo da consciência e nomeia quatro campos funcionais: movimento, 

emoção, inteligência e pessoa. Considera também os campos de forma contextualizada 

que devem levar em conta a história do sujeito, suas demandas sociais e suas 

perspectivas. Apresenta a inteligência como fruto das emoções, pois elas possuem uma 

natureza de expressividade contagiosa e uma função social de interação como meio e 

campo de acesso à linguagem. O autor destaca dois momentos do desenvolvimento da 

inteligência: o sincretismo que representa o estado de fusão e o pensamento categorial, 

que representa o pensar o real. Destaca também a consciência de si como um percurso 

progressivo que deve levar em conta a interação cultural. 

Fonseca (2010) sinaliza que é por meio da motricidade que entramos em contato 

com os objetos e os podemos fabricar e usar. É também por meio dela que exprimimos 

as nossas emoções e os nossos estados de espírito, e é nela igualmente que se 

fundamenta a comunicação, não verbal e verbal, com os nossos semelhantes. Destaca o 

processo de mediatização social e uma elaborada transferência e aprendizagem cultural 

na denominada consciência do EU, consciência do corpo e da ação. A consciência do 

EU se constitui com a consciência relacional que se tem com os outros. Brota da sua 

adaptação interna e externa. O processo de aprendizagem do EU, logo, da 

autodescoberta, auto-observação e autoconhecimento do seu corpo e das suas ações e 

experiências, só é possível emergir em um contexto social afetivo e cultural, onde a 

adaptação interna e a seleção das experiências se harmonizem e interiorizem com a 

adaptação externa e onde a auto-organização se fusione com a eco-organização. A 

identidade do EU, porém, tem de passar necessariamente pela identidade do corpo, pela 



26 
 

 

somatognosia3 e pela noção de que o corpo não é uma coisa, é a própria pessoa na sua 

essência e unidade. 

A consciência interna do EU é dialeticamente externa, é simultaneamente 

biológica e cultural, pois tem origem na ação, ou seja, nos gestos, nos cuidados e nos 

afetos dos outros. Emerge de uma vivência experiencial concreta e dinâmica. Progride 

da sua interação com o mundo. Emerge de um EU social. A ação externa do outro 

condiciona a construção da consciência interna do EU. 

Até aqui é possível perceber como os conhecimentos se entrelaçam e tecem 

relações e diálogos possíveis para pensar a educação psicomotora na atuação do 

orientador. Tendo como base a teoria das relações significativas de Grinspun (1994; 

1994; 2002) em consonância com a psicogênese da pessoa que destaca a consciência de 

si de Wallon e em diálogo com a consciência do EU de Fonseca, encontramos o sujeito 

multideterminado que se forma e se constitui a partir da relação com o eu-outro-meio-

objeto. Necessita de uma ação mediatizadora capaz de oferecer os elementos que 

direcionem a aprendizagem de si e do mundo. 

Sanchez (2011) fala que o corpo é a morada do ser, o primeiro ambiente do ser 

humano, um elemento relacional com o mundo. O corpo, na sua completude, abriga a 

essência do ser e reflete como este lida com o espaço e o outro ao seu redor. Nessa 

relação, o autor afirma que cada ser vai produzir uma corporeidade particular. Essa 

corporeidade marca a diversidade com a qual precisamos lidar no território escolar.  

Os estudos de Lapierre e Aucouturier (2004) buscam traçar novos caminhos e 

perspectivas para a Pedagogia e embasamento para ação psicomotora na Orientação 

Educacional. Os autores partem daquilo que a criança oferece, isto é, daquilo que ela vai 

exprimir nas suas relações motoras. Esse movimento ocorre em função das necessidades 

do grupo por meio de atividades espontâneas que compõem um direcionamento e não 

uma programação. Destacam a relação estabelecida com o objeto como forma de 

externalizar as emoções e transmitir as tensões. O objeto é transitório, a partir daí há 

regressões que favorecem que as etapas anteriores sejam revividas em situações 

emocionais positivas e progressões em direção às etapas posteriores. É por meio desse 

jogo com os objetos em uma dialética permanente entre o ego e o mundo, que a criança 

                                            
3 Uma consciência corporal da consciência que preside à interação com os outros e à ação autocontrolada 

e refletida, demonstrado que a sua origem é simultaneamente biológica e cultural, intrassomática e 

extrassomática. (AJURIAGUERRA, 1974; FONSECA, 1997, 2005b apud FONSECA, 2010, p. 33).   
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descobrirá o seu corpo que é meio de ação, o intermediário obrigatório entre ela e o 

mundo.  

A proposta dos autores é baseada no campo de conhecimento da 

Psicomotricidade Relacional, compreendida como um método que, para Mastrascusa e 

Franch (2016), consiste no estudo do movimento humano em sua natureza dinâmica e 

significativa e suas funções adaptativa, relacional, comunicativa e cognitiva, e considera 

o desenvolvimento psicomotor da pessoa nas diferentes etapas vitais, assim como suas 

variações, alterações e transtornos.  

Esta vertente visa proporcionar uma experiência à criança para que ativamente 

ela seja capaz de construir seu próprio conhecimento. Nesse processo destaca-se a 

vivência simbólica. O movimento espontâneo na sua agitação criadora e emocional é o 

instrumento de observação e estudo dos autores. O movimento é o meio pelo qual a 

criança se expressa em uma busca permanente de relação com os objetos e com os 

outros.  

A Psicomotricidade Relacional apresenta um novo olhar sobre a criança e seu 

desenvolvimento, sendo um processo global que visa oportunizar e facilitar a 

construção de um corpo-sujeito (corpo em movimento e corpo em relação) criativo e 

disponível para o despertar do prazer de aprender (MASTRASCUSA; FRANCH, 2016).  

Assim, reprimir a agitação é privar a criança de seu meio de desenvolvimento 

mais autêntico e desvalorizar toda atividade criadora e toda busca pessoal espontânea. 

Mas, ao contrário, prestar atenção no jogo espontâneo da criança, valorizá-lo, participar 

e ajudar a criança a fazê-lo evoluir é atuar no sentido de uma educação aberta para a 

vida, para a criatividade, para a autonomia, para o desenvolvimento de todo o potencial 

da pessoa. A organização do corpo próprio é fruto da dialética permanente entre corpo e 

mundo. É a partir do domínio do movimento do objeto que atingiremos o domínio do 

gesto. A criança destrói para reconstruir, é uma busca permanente e uma criatividade 

constante (LAPIERRE; AUCOUTURIER, 2004). 

Os estudos apresentados fornecem suporte teórico e prático capaz de 

fundamentar uma proposta para a prática do orientador educacional, pois, oferecem os 

elementos necessários para embasar o planejamento direcionado de uma ação 

intervencionista com intuito de ressignificar as relações sociais do espaço escolar. 

Destacam especial atenção a importância da comunicação não-verbal e fundamentam 

suas discussões no princípio da Psicomotricidade Relacional. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

5.1 Descrição do Método 

 

A descrição do método de pesquisa revela o modo de proceder ao longo de um 

percurso e envolve as diretrizes norteadoras de uma conduta, como um conjunto de 

regras a serem obedecidas durante o trabalho de investigação. “Cada método de 

pesquisa tem por base determinada visão de mundo, que é assumida por quem o utiliza” 

(LUDWING, 2014, p. 210).  

Ludwing (2014) descreve que, na educação, encontram-se disponíveis para uso 

os métodos funcionalista, estruturalista, fenomenológico, dialético e experimental. O 

quadro a seguir sintetiza as contribuições do autor: 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Contribuições acerca da metodologia 

FUNCIONALISTA 

Explicar a ordem e a regularidade da vida social com 

utilização da observação dos fatos, a formulação de hipóteses, 

a experimentação controlada e os procedimentos estatísticos. 

Assume atitude de objetividade perante o fenômeno a ser 

investigado e separa o sujeito do objeto de estudo para 

garantir sua neutralidade. Está intimamente associado à 

ideologia conservadora. 

ESTRUTURALISTA 

Não há separação dos aspectos subjetivos e objetivos no 

decorrer da atividade investigatória. A observação e a 

descrição do objeto de estudo são considerados como uma 

estrutura que deve ser traduzida em um modelo explicativo. 

FENOMENOLÓGICO 

Marcada pela intencionalidade cujo sentido é o de estar 

consciente de algo e de direcionamento a certo objeto. A 

análise das vivências intencionais da consciência busca captar 

o sentido dos fenômenos. A realidade objetiva e subjetiva é 

indissociável. 
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Fonte: Elaboração da autora com base nos estudos de Ludwing (2014).  

 

O autor completa a descrição quanto aos dois tipos fundamentais de pesquisa em 

educação, compreendidas como quantitativa e qualitativa: 

 

A pesquisa quantitativa tem como pressuposto a separação entre 

o sujeito investigador e o objeto investigado e faz uso da 

linguagem matemática na apresentação dos resultados 

alcançados. A pesquisa qualitativa, por sua vez, leva em conta a 

junção do sujeito com o objeto e busca fazer uma exposição e 

elucidação dos significados que as pessoas atribuem a 

determinados eventos. Experimentação e levantamento são 

modalidades da pesquisa quantitativa. Estudo de caso, pesquisa-

ação e pesquisa participante constituem modalidades da 

pesquisa qualitativa. (LUDWING, 2014, p. 205) 

 

 

Em relação à pesquisa apresentada neste trabalho, ela assume um referencial 

dialético, pois compreende os fenômenos subjetivos e objetivos a partir da lógica do 

processo, e compreende o sujeito como ser histórico e social que está imerso em uma 

realidade mutável e variável. Quanto ao tipo, se configura na abordagem qualitativa 

diante da relação dinâmica entre o real e o sujeito, sendo estes diretamente influenciados 

entre si. 

DIALÉTICO 

A contradição é o motor do pensamento e da realidade 

objetiva. Através da contradição, os fenômenos subjetivos e 

objetivos passam a ser vistos e examinados sob a ótica do 

processo, da evolução e do desenvolvimento. A análise do  

objeto de estudo considera movimento e sua historicidade. O 

conhecimento é uma criação humana resultante do 

comportamento do homem como ser prático. 

EXPERIMENTAL 

Conexão entre as dimensões científica e técnica, em que a 

obtenção do conhecimento científico ocorre através da 

separação entre o sujeito e o objeto da pesquisa. Adota uma 

atitude de neutralidade no decorrer da investigação para que 

ela não seja contaminada por seus preconceitos, julgamentos 

e ideologias. 
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5.2 Metodologia 

  

A metodologia indica os caminhos, os pressupostos teóricos, os paradigmas 

científicos e as estratégias a serem desenvolvidos ao longo da pesquisa. Peruzzo (2016, 

p.14) aponta que ela “não se reduz a procedimentos e técnicas de pesquisa, mas inclui o 

quadro de matrizes teórico-epistemológicas que antecedem as práticas de pesquisas e as 

diretrizes metódicas executadas a partir das quais as práticas se desenvolvem.”  

A matriz epistemológica está centrada na perspectiva da epistemologia 

pedagógica que, de acordo com Tesser (1994), assume a capacidade e competência de 

problematizar dialeticamente a teoria e práxis educacional, através do engajamento à 

novos questionamentos de formulação de problemas apropriados para a transformação 

da realidade social. A ação visa questionar, problematizar e intervir no processo 

pedagógico do universo escolar. 

 

Com efeito, a prática científica, em qualquer área do 

conhecimento, envolve atividades relativas à formulação de 

problemas, à construção de hipóteses, ao emprego de 

instrumentos, etc., que são caracteristicamente racionais. No 

entanto, existe um amplo espaço para o pesquisador usar suas 

intuições e exercer sua criatividade. Assim, ele não pode ser 

visto apenas como um seguidor rígido de determinadas regras 

(AZANHA, 1992 apud LUDWING, 2014, p. 181). 

 

 

O trabalho utilizou como referência os estudos de Thiollent (1986), Tripp (2005) 

e Peruzzo (2016), acerca do contexto e aplicação da metodologia pesquisa-ação, por ser 

uma pesquisa social de caráter educacional que visa atender o nível microssocial 

(pequeno grupo) e assume o compromisso de intervir no cenário através da busca de 

soluções aos seus problemas estudados. 
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5.3 Pesquisa-Ação 

 

Do ponto de vista científico, a pesquisa-ação é vista como uma 

proposta metodológica e técnica que oferece subsídios para 

organizar a pesquisa social sem os excessos da postura 

convencional ao nível da observação, processamento de dados, 

experimentação, etc. Com ela se introduz maior flexibilidade na 

concepção e na aplicação dos meios de investigação concreta 

(THIOLLENT, 1986, p. 24). 

 

 

Para Tripp (2005), a pesquisa-ação educacional aparece como uma estratégia 

para o desenvolvimento de professores e pesquisadores no que se refere a utilização da 

pesquisa como forma de aprimoramento de suas práticas e, consequentemente, o 

aprendizado de seus alunos. Diante do problema a ser estudado, a pesquisa-ação oferece 

os meios necessários para que os sujeitos da educação possam ser os autores e 

pesquisadores de suas práticas. 

Thiollent (1986) afirma que a pesquisa-ação é fundamentada na ação coletiva e 

prevê a participação dos usuários do sistema escolar por meio de uma ação planejada e 

transformadora, através de uma abordagem da interação social que também considera os 

aspectos socio-políticos, psicológicos e existenciais. Essa compreensão embasa a 

atuação do orientador educacional enquanto um sujeito que desenvolve suas práticas no 

âmbito do coletivo e necessita da troca e da interação para cumprir seu papel na 

transformação da realidade. 

“Pela pesquisa-ação é possível estudar dinamicamente problemas, decisões, 

ações, negociações, conflitos, tomada de consciência que ocorrem entre os agentes 

durante o processo de transformação da situação.” (THIOLLENT, 1986, p. 19)  

 

Com a orientação metodológica da pesquisa-ação, os 

pesquisadores em educação estariam em condição de produzir 

informações e conhecimentos de uso mais efetivo, inclusive ao 

nível pedagógico. Tal orientação contribuiria para o 

esclarecimento das microssituações escolares e para a definição 

de objetivos de ação pedagógica e de transformações mais 

abrangentes (THIOLLENT, 1986, p. 75). 

 

 

O esquema abaixo sintetiza os principais aspectos que orientam e direcionam o 

processo da pesquisa-ação de acordo com as considerações de Thiollent, 1986: 
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Figura 3 - A pesquisa-ação 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir das considerações de Thiollent (1986).  

 

O propósito da pesquisa-ação de contribuir para esclarecer e dar 

subsídios para a solução de problemas se alinha a geração de 

conhecimento (a troca de saberes dos especialistas e do próprio 

grupo ou população investigado no reconhecimento do contexto 

e das estruturas sócio econômicas, políticas e culturais) capaz de 

ajudar na mobilização, no equacionamento das problemáticas e 

no empoderamento do processo de mudança (PERUZZO, 2016, 

p. 10). 

 

 

A pesquisa-ação é concebida como uma pesquisa-ação participativa de acordo 

com a afirmação de Peruzzo (2016, p.2), que aponta a necessidade de inserção do 

pesquisador na situação investigada para participar das atividades, acompanhar a 

dinâmica cotidiana e conviver de modo a conhecer e poder agir no seu interior. Dessa 

forma, a orientadora educacional é pesquisadora, participante e sujeito da pesquisa, pois 

para embasar suas ações precisa estar de fato imersa no contexto a ser estudado. 

A escolha da metodologia da pesquisa-ação parece responder as demandas e 

necessidades de estudar um problema a nível microssocial, mas que direciona a 

discussão para um aspecto amplo e macrossocial. Por compreender o espaço de 

investigação em constante transformação se aproxima da dinâmica escolar que se 

configura em um ambiente de grande oscilação e que recebe influência direta dos atores 

que o compõem. A compreensão de intervenção é capaz de abraçar a ideia da prática 

psicomotora como estratégia de coleta de dados e de provocação de mudanças no 

cenário.  
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5.4 Análise de Dados 

 

A análise de dados em pesquisa qualitativa deve buscar os significados que os 

sujeitos sociais, em suas falas, escritos e registros diversos nos indicam ou sinalizam. O 

pesquisador deve contribuir para desvelar o real superando a simples decrição dos dados 

da pesquisa (GUERRA, 2014). 

Para Minayo (2008 apud GUERRA, 2014) os dados qualitativos devem ser 

trabalhados a partir de uma das três abordagens: análise de conteúdo, análise do 

discurso e análise hermenêutica dialética. A escolha da abordagem depende da corrente 

de pensamento ou paradigma à qual o pesquisador se filia 

A pesquisa em referência utiliza a abordagem hermenêutica dialética. É uma 

proposta que surge para interpretação dos sentidos visando uma compreensão. A 

hermenêutica, segundo Guerra (2014, p. 42), é “[...] a arte de compreender textos, vistos 

aqui como documentos, narrativas, entrevistas, livros, etc.”  

 

Nessa abordagem, o pesquisador nunca conseguirá abranger o 

sentido total e definitivo das coisas: sua leitura ou sua 

compreensão será sempre “a possível”, se dará sobre o olhar do 

presente e de seus interesses. Assim, nessa técnica de análise de 

dados o compreender acaba sendo também um compreender-se. 

Nessa abordagem, a perspectiva histórica e dialética são 

extremamente relevantes, pois são elas que revelam as 

vinculações concretas dos objetos em estudo, valorizando a 

historicidade e a relação entre a base material e a representações 

da realidade (GUERRA, 2014, p. 43). 
 

 

Quadro 2 - Análise Hermenêutica Dialética 

 

A B C D 

Compreensão do 

objeto passa pela 

compreensão das 

condições históricas 

de qualquer 

manifestação 

simbólica. 

Não há observador 

imparcial e nem há 

ponto de vista fora 

da realidade 

humana e de seu 

contexto histórico. 

O investigador 

parte da realidade 

que investiga e 

por isso assume 

postura, 

procedimentos e 

análise de não 

neutralidade. 

Os conhecimentos são 

relativos e se 

aproximam da 

realidade pautados na 

práxis e na busca de 

desvendar os 

condicionantes da 

produção intelectual. 

 

Fonte: Elaboração da autora com base nas considerações de Minayo (2008 apud Guerra, 2014). 
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Desta forma, a validação da análise em referência é vista em Minayo (2012, 

p.626) que aponta que “a análise qualitativa de um objeto de investigação concretiza a 

possibilidade de construção de conhecimento e possui todos os requisitos e instrumentos 

para ser considerada e valorizada como um construto científico.” 

 

5.5 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

“Os instrumentos operacionais também contêm bases teóricas” (MINAYO, 

2012, p.623) e, em pesquisas qualitativas, a coleta de dados “[...] envolve, direta ou 

indiretamente, seres humanos [...]” (GUERRA, 2014, p. 16). De acordo com a 

metodologia da pequisa-ação em Thiollent (1986), Tripp (2005) e Peruzzo (2016), 

foram utilizadas entrevistas abertas, seminários, diário de pesquisa, registros escritos e 

gráficos e observações. 

Na pesquisa foi utilizada a entrevista aberta, que é uma oportunidade de 

conversa face a face que tem uma intenção. É conduzida através de uma conversa em 

que “[...] o entrevistado é convidado a falar livremente sobre um tema e o entrevistador 

pode fazer perguntas para alcançar a maior profundidade possível das respostas.” 

(MINAYO, 2008 apud GUERRA, 2014 p. 20). 

Os seminários foram utilizados no decorrer de toda pesquisa, pois como sugere 

Thiollent (1986), eles lançam mão da participação coletiva dos sujeitos da pesquisa para 

examinar, discutir e tomar decisões, bem como reavaliar as ações do processo. 

O diário de pesquisa, também denominado diário de campo, acompanhou todo o 

processo da pesquisa com observações do orientador, que é o pesquisador-participante. 

De acordo com Cruz Neto (2001), o diário de campo é pessoal e intrasferível, de uso 

sistemático e serve como ferramenta de suporte ao pesquisador e oferece auxílio na 

análise do objeto estudado. O autor ainda sinaliza que é possível recorrer a outros 

registros das falas dos participantes com uso de gravações, filmagens, fotografias, 

registros escritos e gráficos.   

Na etapa da intervenção psicomotora, a observação teve papel central na coleta 

de dados. Na pesquisa, a observação é tida como participante, o que, segundo Minayo 

(2012) prevê o contato direto do observador com a realidade estudada e consiste em 

captar os fenômenos não obtidos por meio de perguntas, o que revela que o 
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pesquisador-observador ao mesmo tempo pode modificar e ser modificado pelo 

contexto. 

A metodologia observacional é uma escolha epistemológica que oferece acesso 

ao conhecimento dos fenômenos relacionais e sociais e deve abarcar as distintas 

situações de relação do ser humano com o outro, os objetos, o espaço, o tempo e 

consigo mesmo (MASTRASCUSA; FRANCH, 2016). 

 

5.6 Equipamentos e Materiais 

 

Câmera fotográfica, bexigas, fitas, bolas e cordas. 

 

5.7 Local da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola pública federal localizada no município 

do Rio de Janeiro. O estudo delimitou-se a propor, desenvolver e analisar uma 

intervenção psicomotora à nível microssocial na prática do orientador educacional com 

duas turmas do 3º ano do Ensino Fundamental no ano letivo de 2017. 

 

5.8 Participantes 

 

A pesquisa foi desenvolvida através de uma proposta de prática de intervenção 

psicomotora na atuação do orientador educacional com duas turmas de alunos do 3º ano 

do Ensino Fundamental durante o ano letivo de 2017. Por ser uma pesquisa social na 

metodologia da pesquisa-ação, Thiollent (1986, p. 14) prevê que a ação planejada 

requer que “os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do 

problema estejam envolvidos de modo cooperativo e participativo”. Portanto, para que o 

trabalho seja desenvolvido pelo orientador educacional com os alunos, é necessário um 

envolvimento dos sujeitos da comunidade interna e externa que atuam com o grupo. São 

também sujeitos participantes da ação coletiva, a equipe de professores e direção 

atuante na respectiva série, o orientador educacional e as famílias. A tabela abaixo 

apresenta um breve perfil dos participantes da pesquisa: 
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Tabela 1 - Participantes da pesquisa 

 

ALUNOS 
Total: 52  

Faixa etária: 8 e 9 anos 

PROFESSORES 

Total: 8  

Atuação: Artes Visuais (2), Educação Física (1), 

Música (1), Pedagogia – séries iniciais (4) .  

DIREÇÃO Total: 1 

ORIENTADOR 

EDUCACIONAL 

Total: 1  

Área de atuação: Pedagogia 

FAMÍLIAS 
Variável de acordo com a presença nas reuniões de 

pais 

 

Fonte: Elaboração da autora (2018). 

 

 

 

6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

O roteiro da pesquisa serve de orientação do processo e, como sugere Thiollent 

(1986), apresenta um ponto de partida (fase exploratória) e um ponto de chegada 

(divulgação dos resultados), com um percurso que é variável e que implica em um 

planejamento flexível e constantemente reavaliado. A pesquisa foi desenvolvida de 

acordo com as seguintes etapas: 

 

1. Diagnóstico: fase exploratória para identificação e definição do problema, 

através do reconhecimento da situação e do levantamento de dados. 

2. Ação: definição coletiva das ações com encontros e atividades. 

3. Avaliação e reflexão: resultados alcançados com avaliação coletiva para 

acompanhar, propor e adequar as ações e análise crítica dos resultados.  

 

6.1 Diagnóstico 

 

Para operacionalização da proposta, Minayo (2012) prevê a ordenação dos 

dados, como uma espécie de mapeamento das informações coletadas, a classificação 
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dos dados que consiste na elaboração das categorias específicas e a análise final que 

visa estabelecer articulações dos dados com os referenciais. 

Como dito nos pressupostos teóricos, o orientador educacional tem uma ação 

embasada em uma perspectiva de atuação coletiva e, para cumprir esse fim, utilizou o 

instrumento de coleta denominado seminário, como prevê Thiollent (1986), para 

levantamento de dados, planejamento das ações, acompanhamento, monitoramento e 

adequação das ações, divulgação, avaliação e reflexão dos resultados. Os seminários 

foram utilizados ao longo de toda pesquisa, totalizando sete encontros sendo o primeiro 

para identificar as demandas apresentadas pelo grupo de alunos com base na visão da 

equipe escolar e o último para divulgar os resultados, avaliar e refletir sobre o processo. 

Os demais encontros foram utilizados para compartilhamento dos dados, avaliação 

parcial dos resultados, proposta e adequação das ações e encaminhamentos possíveis e 

necessários.  

A primeira etapa consistiu no diagnóstico das demandas apresentadas pela 

equipe escolar para delimitar o foco do objeto de estudo. Como a pesquisa propõe uma 

intervenção psicomotora na prática do orientador educacional em duas turmas de alunos 

do 3º ano do Ensino Fundamental, a fase exploratória se debruçou no levantamento de 

dados com a equipe e as famílias, o perfil dos alunos e suas demandas. 

 

Figura 4 - Demanda dos alunos pela visão da equipe escolar 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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No segundo momento da fase exploratória foi realizado um encontro com cada 

uma das turmas mediado pela orientadora educacional, que é a pesquisadora e 

participante da pesquisa, para identificar as demandas do grupo. Como elemento 

disparador foi utilizado O Livro dos Sentimentos de Todd Parr (2006), e como coleta o 

registro gráfico (desenho) dos alunos a partir da mediação: o que me deixa triste e o que 

me deixa feliz na escola?. Estiveram presentes 49 alunos de um total de 52.  

 

Tabela 2 - Perfil dos alunos 

Sexo 
Feminino 28 

Total: 

52 

Masculino 24 

Moradia 

Z. Sul 14 

Z. Norte 33 

Z. Oeste 3 

Centro 0 

Outros 2 

Família 

Pais 34 

Pai 2 

Mãe 15 

Outros 1 

Estrutura 
Filho único 28 

Com irmãos 24 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

O primeiro nível de interpretação sugerido por Minayo (2012) refere-se ao 

contexto sócio-histórico do grupo. O perfil dos alunos revela a grande diversidade 

social, familiar, cultural e subjetiva do grupo. O local de moradia retrata uma 

distribuição do grupo em diversas zonas da cidade do Rio de Janeiro, o que retrata um 

contexto social distinto e particular de cada um deles. O contexto familiar revela as 

distintas configurações de famílias e ressalta a particularidade e especificidade dos 

sujeitos. Como afirma Minayo (2012 p. 623), “[...] a experiência e a vivência de uma 

pessoa ocorrem no âmbito da história coletiva e são contextualizadas e envolvidas pela 

cultura do grupo em que ela se insere.” 

Os registros gráficos produzidos pelos alunos retratam desafios nas relações 

sociais no que tange à convivência com o outro. Após as produções, foi realizada uma 

entrevista aberta, que denominamos “conversa” para os alunos, que, como descrito nos 

instrumentos, permite que o sujeito fale livremente sobre a temática. Foi identificado 
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um desafio quanto à verbalização do que foi produzido. Parte do grupo teve dificuldades 

de expressar por que é difícil conviver com o outro e por que recorrem à agressividade 

como estratégia de resolução dos problemas. É importante levar em conta que o uso de 

dois instrumentos permite que os alunos possam se expressar de distintas formas, 

oportunizando que, na sua singularidade, revelem os dados de forma mais confortável. 

Para categorizar os dados (MINAYO, 2012), foi utilizada a frequência com que as 

palavras apareceram tanto nas falas quanto nos registros, e categorizadas em verbos no 

infinitivo. 

 

Figura 5 - Registros gráficos dos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Tabela 3 - Levantamento de dados com os alunos 

 

O que me deixa feliz O que me deixa triste 

Brincar 9 Machucar 3 

Jogar 8 Chorar 2 

Passear 6 Gritar 5 

Fazer Tarefas  4 Não respeitar 11 

Recrear 15 Bater 19 

Conversar 7 Brigar 9 

Total: 49 alunos Total: 49 alunos 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

  

De posse das informações coletadas, foi realizado um encontro coletivo com as 

famílias dos alunos para levantar novos dados e colher materiais para organizar a ação. 

O encontro foi realizado nos momentos iniciais da reunião de pais e conduzido através 

de um elemento disparador da discussão. Foram utilizadas as produções gráficas dos 

alunos, elaboradas no encontro com o orientador, para fomentar a discussão do tema. 

Nessa etapa, também foi utilizada a entrevista aberta conduzida em forma de roda de 

conversa. Foi utilizado ainda um registro escrito para que as famílias pudessem 

descrever os desafios que as mobilizavam nesse cenário sem a necessidade de se expor 

no coletivo. A proposta foi conduzida pelo orientador com a participação da equipe 

escolar.  

Figura 6 - Desafios das famílias 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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A categorização dos dados da Figura 6 também utilizou a frequência de uso dos 

termos nos relatos verbais e nos registros escritos. Os desafios sinalizados pelas famílias 

corroboram com os temas levantados anteriormente com a equipe escolar e com os 

alunos. O centro da questão mais uma vez gira em torno das relações sociais e como 

elas se estabelecem no espaço escolar.  

A partir do diagnóstico foi realizado um seminário com a equipe para analisar, 

discutir e propor ações com base nos dados coletados nas etapas anteriores. A primeira 

constatação da pesquisa revela que as relações sociais são o centro do processo da ação 

do orientador e, portanto, o objeto de estudo para conduzir sua prática. O levantamento 

de dados com os alunos, professores e família revela a urgência de se discutir e 

problematizar o tema com necessidade de uma proposta de ação nos grupos.  

Na análise qualitativa, como aponta Minayo (2012), o verbo principal é 

compreender,   

[...] e ao buscar compreender é preciso exercitar também o 

entendimento das contradições: o ser que compreende, 

compreende na ação e na linguagem e ambas têm como 

características serem conflituosas e contraditórias pelos efeitos 

do poder, das relações sociais de produção, das desigualdades 

sociais e dos interesses. (MINAYO, 2012, p. 623) 

 

 

 A afirmação revela que o cerne das relações sociais apontadas pelos alunos, 

professores e famílias é atravessada por um contexto escolar, político, econômico e 

social que privilegia o individual em detrimento do coletivo. Se há uma demanda real é 

preciso ver além do que se apresenta. Como se dão as relações entre escola e família? 

Como é construída a relação professor-aluno? Qual o papel da família na construção 

desse processo? Como ressignificar as relações sociais no contexto escolar? 

 

6.2 Ação 

 

Para tentar responder às questões apontadas foi proposta uma intervenção 

psicomotora para construção da prática do orientador educacional, pois como apontam 

Mastrascusa e Franch, (2016, p. 23) essa proposta permite um processo de conduzir o 

grupo “do ato ao pensamento e do gesto à palavra, explorando de que se trata viver em 

um espaço e um tempo compartilhado com ‘o outro’.”  
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A intervenção psicomotora é uma tarefa de grande sensibilidade, respeito e 

atenção com o outro, porque é a partir da relação com o outro que a criança se conhece 

e se constrói (MASTRASCUSA; FRANCH, 2016). Diante dessa perspectiva a proposta 

é capaz de culminar tanto os objetivos da ação do orientador educacional no que se 

refere à formação pessoal do aluno, quanto atender as demandas identificadas no 

diagnóstico da pesquisa. 

Antes de apresentar as intervenções realizadas, cabe ressaltar que a perspectiva 

de trabalho da intervenção psicomotora tem como referencial os estudos no campo da 

Psicomotricidade Relacional, e adota os enfoques funcional, instrumental e holístico, 

apresentados no quadro abaixo a partir dos estudos de Mastrascusa e Franch (2016): 

 

Quadro 3 - Síntese dos enfoques da intervenção psicomotora 

 

FUNCIONAL 
Desenvolvimento das funções e 

habilidades motoras. 

INSTRUMENTAL 

Desenvolvimento de noções corporais, 

temporais e espaciais que favorecem as 

aprendizagens escolares. 

HOLÍSTICO 
Visão de pessoa como uma unidade 

dinâmica. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos estudos de Mastrascusa e Franch (2016, p. 49). 

 

A Psicomotricidade Relacional está embasada no enfoque holístico sendo uma 

metodologia ativa e participativa na organização e desenvolvimento das atividades e 

uma metodologia observacional e qualitativa na aplicação das práticas. Compreende que 

os processos relacionais são dinâmicos e mutáveis, com uma dimensão semiótica 

fundamental que permite compreender a relação do sujeito com o outro, os objetos, o 

espaço, o tempo e consigo mesmo (MASTRASCUSA; FRANCH, 2016). 

Vale destacar que a intervenção psicomotora tem como base o estudo do 

movimento e, portanto, suas ações devem ser baseadas no corpo que é compreendido 

como uma unidade do sujeito. Para Lapierre e Aucouturrier (2004), é a partir do 

domínio do movimento que atingiremos o domínio do gesto. Em Psicomotricidade o 
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corpo é compreendido para além dos fenômenos físico, cognitivo e biológico e se 

expressa no movimento.  

 

Figura 7 - Dimensões da pessoa 

 

Fonte: Mastrascusa e Franch (2016, p. 29). 

 

O movimento é, portanto, o elemento central da intervenção psicomotora e na 

pesquisa é a base para construção das ações. O corpo representa a forma de o sujeito 

estar no mundo e, na história da educação, esse corpo foi, e ainda é, doutrinado, 

regulado e controlado, privando-o de sua capacidade de criar e estar no mundo de forma 

plena e verdadeira. 

 

6.3 Avaliação e reflexão 

 

A intervenção psicomotora foi realizada com as turmas de 3º ano do Ensino 

Fundamental a partir da coleta de dados.  Foram realizados 4 encontros com duração de 

50 minutos com cada uma das turmas de alunos. Os encontros tiveram como premissa 

criar um ambiente de livre exploração através de atividades que compõem um 

direcionamento e não uma programação, com intuito de ressignificar as relações sociais 

na escola. O objetivo principal consolidou-se em possibilitar um espaço de vivência que 
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permite ao sujeito se expressar na sua singularidade, preservando a espontaneidade 

diante das situações vivenciadas. 

Para ser caracterizada como intervenção psicomotora no âmbito educativo 

Mastrascusa e Franch (2016) apontam o uso da relação simbólica com os objetos, na 

qual o diálogo tônico e o jogo4 a diferenciam de outras formas de abordagem corporal. 

Os encontros foram realizados ao longo do ano letivo de 2017 com intervalo de dois 

meses entre cada um deles. 

 

Tabela 4 - Intervenções psicomotoras 

 OBJETO Nº DE ALUNOS PERÍODO 

Encontro 1 BOLA 51 MARÇO 

Encontro 2 BEXIGA 52 JUNHO 

Encontro 3 CORDA 50 SETEMBRO 

Encontro 4 FITA 49 DEZEMBRO 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Os encontros tiveram a premissa de possibilitar o desenvolvimento das 

capacidades de relação e comunicação através da consciência corporal e da consciência 

de si. Mastrascusa e Franch (2016) destacam as características qualitativas do vínculo e 

do reconhecimento da presença do outro. O orientador educacional na figura de 

mediador das práticas teve o papel de observar e realizar intervenções quando 

necessário.  

Cada encontro teve como base o método da Psicomotricidade Relacional que se 

desenvolve seguindo um ritual com normas padrões e organização: ritual de entrada, 

jogo livre e ritual de saída.  O ritual de entrada é o momento de acolhimento do grupo 

que prevê a verbalização de como cada um chega ao ambiente. Nesse momento é 

solicitado que retirem os sapatos, para que o corpo fique mais à vontade, e são feitos os 

combinados de convivência que seguem as regras: de cuidar de si, cuidar do outro e 

                                            
4 Diálogo tônico: conjunto de intercâmbios tônicos que tem lugar em qualquer situação de relação entre 

duas ou mais pessoas; Jogo: forma natural de descobrimento e aprendizagem, sobretudo durante a 

infância, promove, entre outras coisas, a passagem de uma relação dual mais ou menos simbiótica e 

confusa a uma relação social cada vez mais ampla e aberta, assim como a passagem da atividade motora e 

a ação direta sobre os objetos à representação mental e ao simbolismo (MASTRASCUSA; FRANCH, 

2016, p. 45). 
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cuidar dos materiais. O desenvolvimento do jogo consiste na disponibilização do 

material (objeto) para o brincar livre (MASTRASCUSA; FRANCH, 2016). 

Os encontros foram realizados no espaço da sala de aula sem o uso das carteiras. 

O primeiro encontro foi marcado pela euforia, com intensas movimentações pelo 

espaço, e revelaram um momento de libertação e experimentação de algo que era novo 

para o grupo. Foi preciso estabelecer um limite estruturante5 para construir o espaço de 

escuta do outro e do orientador. A questão da agressividade ficou perceptível de forma 

imediata. Parte dos alunos arremessou as bolas em direção ao outro e atitudes de 

provocação e disputa apareceram no jogo. Tiveram episódios de reclamações, choros, 

disputa pelo material e de negação em continuar a atividade.  

O uso da bola é um material que favorece o entrosamento do grupo devido à sua 

plasticidade, leveza e movimentação. É ideal para ser utilizado nos primeiros encontros 

com os grupos (MASTRASCUSA; FRANCH, 2016). 

O segundo encontrou utilizou como material a bexiga. O maior desafio girou em 

torno de lidar com as frustrações que culminou em uma intensa agressividade nos 

grupos. Balões foram estourados e as crianças choravam e delatavam os colegas 

constantemente. Foram necessárias constantes intervenções e uma pausa para discutir os 

desafios da atividade. Observei que a bexiga se tornou um objeto transitório na relação 

afetiva. Perder ou ter o balão estourado representava um sentimento de perda e 

frustração que culminava em agressão. Quando fechamos a sessão muitas crianças 

quiseram falar e verbalizar o que sentiram. Avalio como um ponto positivo na 

compressão do gesto em palavra e, como diz Wallon (1975) do ato ao pensamento.  

No terceiro encontro foram utilizadas as fitas. O início foi marcado por uma 

proposta de experimentação individual. As crianças começaram a colocá-las sobre o 

corpo e atribuir distintos significados. Ora como objeto de afeto, segurança e proteção e 

ora como instrumento de luta, agressão e segregação. Aos poucos, os alunos formaram 

grupos que descobriram novas possibilidades de fazer uso do material. A negociação, a 

aceitação, negação, a escuta e o trabalho em equipe foram eixos observados na ação dos 

alunos. Houve uma culminância de trabalho que gerou uma exploração que toda turma 

esteve envolvida. Essa situação só apareceu em um dos dois grupos. A turma com 

questões mais intensas de agressividade e relação não conseguiu desenvolver esse nível 

de trabalho. 

                                            
5 Termo utilizado por Mastrascusa e Franch (2016) para ressaltar a importância de se estabelecer a escuta 

nas sessões de psicomotricidade. 
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O quarto e último encontro teve o uso da corda que, segundo Mastrascusa e 

Franch (2016), tem significados tanto de laços, união, amarra, quanto de limite e 

contenção, provocação e dominação. Os grupos fizeram o uso muito interessante do 

material. Elaboraram jogos coletivos com regras e delimitação dos espaços em que a 

participação da turma foi quase unânime. Um dos grupos iniciou a intervenção com 

propostas de dominação dos colegas. Entretanto, a própria turma conduziu o grupo para 

o fim dessa ação. Avalio esse encontro como de extrema relevância para culminar o 

processo de intervenção. A partir dos encontros, os alunos gradativamente 

compreenderam o trabalho e o lugar das relações já assumiu outra dimensão.  

Ao final do período das intervenções, foram realizados seminários com a equipe, 

encontro devolutivo com os alunos e famílias para avaliar e refletir sobre o processo de 

trabalho. As devolutivas aconteceram durante as reuniões mensais com a equipe escolar, 

nas reuniões de pais com as famílias e em sala de aula com os alunos. Quanto às 

demandas levantadas no início da pesquisa, tivemos avanços em todos os aspectos. A 

agressividade apareceu como o maior desafio no que tange a construção das relações. 

 O transbordamento da agressividade6 é canal de liberação de questões que o 

sujeito sozinho não dá conta de resolver. É carregado de sentidos e significados que 

estão presentes na história de vida de cada um e, quando colocados em relação são 

acionados e revelam o intrínseco ao sujeito. Lapierre e Aucouturrier (2004) apontam 

que a agressividade é resultado de um conflito entre o desejo e o obstáculo, e a privação 

do gesto espontâneo contribui para o aprisionamento dessas questões. 

Por ser um tema presente e apontado como um desafio das escolas na 

contemporaneidade, requer um aprofundamento que não será possível na pesquisa em 

questão. O levantamento dos dados e as intervenções revelam a urgência desse trabalho 

com os alunos e como a Psicomotricidade é um caminho possível para lidar com essas 

questões. 

Em cada encontro, as crianças puderam vivenciar o jogo livre e realizar o que 

desejassem, seguindo apenas as regras combinadas no ritual de entrada. Muitos alunos 

questionaram: “pode fazer o que quiser mesmo?”, “posso andar pela sala?”, “pode 

brincar na aula?”, “posso conversar?”. Os fragmentos retirados do diário de pesquisa 

revelam a compreensão de aula que é construída com alunos desde muito cedo. Os 

corpos dóceis, como diz Foucault (2009), ainda são uma realidade presente no cotidiano 

                                            
6 Termo utilizado por Mastrascusa e Franch (2016), que concebe a agressividade como forma de 

expressão que revela questões de cunho afetivo, emocional e social presentes na história do sujeito. 
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da escola e da sala de aula. O aluno é refém de instrumentos de controle que limitam e 

tolem o poder expressivo do comportamento humano. Falas como essas revelam que 

ainda precisamos avançar e repensar nossas práticas enquanto sujeitos da educação. 

Como aponta Minayo (2012, p. 625), “[...] a compreensão e a interpretação em 

seu formato final também assinalam um momento na práxis do pesquisador. Por isso, 

nunca será uma obra acabada e suas conclusões devem se abrir para novas indagações.” 

O desafio de conviver com o outro é fruto de um processo que não foi ensinado 

às crianças. Formamos e somos adultos ensinados a reprimir, conter, segregar, setorizar, 

segmentar e individualizar. O saber estar com o outro é uma das premissas da 

Psicomotricidade Relacional e por isso é uma potência na ação do orientador. Revela o 

valor das relações na constituição do sujeito social, como sinaliza Grinspun (1992), a 

consciência de si, de Fonseca (2010), como fruto de um processo de conhecer a si 

próprio e o lugar do corpo na formação do eu-sujeito-corpo.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos teóricos da Orientação Educacional nos levam a crer que é preciso 

pensar as questões de interação e relações sociais no espaço escolar. A mediação entre a 

realidade do aluno e o cotidiano da escola se faz necessária para articular as diferentes 

vozes na construção de diálogos que levem em conta o indivíduo como um ser em 

constante transformação.  

As contribuições da Psicomotricidade aguçam o olhar para a criança/aluno como 

um sujeito capaz de construir um saber através de sua própria experiência, na qual o 

educador tem a tarefa de mediar e fornecer os códigos quando a criança demandar. O 

conhecimento de si e do outro é possível através de uma prática que leve o sujeito à 

descoberta e não o limite a apenas cumprir papéis. Pensar o corpo na escola é pensar o 

sujeito integral que se constrói no movimento e na relação.  

A pesquisa cumpriu o papel de investigar um caminho de atuação na prática do 

orientador educacional e teve resultados satisfatórios quanto à potência da 

Psicomotricidade na escola. Os limites da pesquisa aparecem na necessidade de uma 

intervenção com as famílias e com os atores da escola para que o processo também seja 

vivido pelo coletivo. As questões levantadas recebem influência direta das relações 

presentes entre sujeito-escola-família-sociedade e as práticas devem ser estendidas à 

comunidade. 

O corpo ainda assume um lugar secundário nas práticas escolares e na atuação 

do orientador educacional. Falamos em educação para emancipação e continuamos a 

tolir, moldar e doutrinar corpos para seguirem procedimentos e modelos que não 

permitem o sujeito revelar sua essência. Apesar de muitos avanços e transformações, 

ainda reproduzimos um modelo de escola que pensa o aluno enquanto um sujeito de 

corpo e mente dissociáveis. Há de se questionar o quanto estamos podando o lugar do 

aprender com a falsa ideia de que reprimir é educar. 

Ressignificar o olhar diante do trabalho que realizamos na escola é um material 

de estudo do educador. Será que somos capazes de reavaliar nossas práticas e colocá-las 

em questão com o tipo de formação que desejamos? Estamos abertos e dispostos a 

receber o novo e ouvir o que querem os alunos? Essas questões movem novos desafios e 

desejos de seguir com a investigação por acreditar em uma educação que passa, 

atravessa e é corpo. 
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