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RESUMO 

 

CALDEIRA,Déborah de Freitas. O olhar psicomotor como instrumento 

transdisciplinar na Educação Básica. 2018. 55 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. 

 

Através de uma visão transdisciplinar, a Psicomotricidade estuda e pesquisa as 
complexas relações recíprocas e sistemáticas da motricidade com o todo que 
caracteriza a personalidade do sujeito, especificamente nas suas expressões 
afetivas, emocionais e psico-sócio-cognitivas. Aliando esses conhecimentos à 
prática docente na Educação, torna a formação indispensável, assegurando o 
desenvolvimento funcional, levando em conta as possibilidades e permitindo o 
sujeito inserir-se em seu meio, sem que para isso tenha que renunciar a sua 
singularidade, valorizando a troca e a relação com o outro e consigo mesmo. O 
principal foco deste estudo é entender como o olhar psicomotor pode atuar como 
instrumento transdisciplinar na Educação Básica. Mobilizei bases teóricas dos 
autores, Alexandre Mello, Ricardo C.S. Alves, Fátima Alves, Edgar Morin e David Le 
Breton e como base metodológica foi realizado um estudo de caso, e o instrumento 
utilizado foi um questionário aberto para um grupo de foco composto por docentes 
que atuam nas diferentes modalidades de ensino e que estão em contato direto com 
a Educação Psicomotora.  Em cada um dos itens busquei um entendimento de cada 
sujeito acerca da Psicomotricidade, e sua relação direta com a mesma em sua 
prática pedagógica. Através de suas respostas pude entender suas experiências, 
visões de mundo e reflexões acerca de suas atuações e vida pessoal, tornando 
ainda mais ilustrativo a influência da Psicomotricidade na prática pedagógica e nas 
relações. Entre os pontos mais importantes destaco a não negligência do corpo, que 
é a expressão do desejo, necessidades e frustrações, é um lugar privilegiado de 
encontro, é produtor de discurso e um produto deste discurso, baseando a prática 
através da disponibilidade do mesmo, pois cada sujeito desenvolve uma 
corporeidade particular, determina a sua forma de ser e estar nas redes de relações.   

 

 

  

Palavras-chave: Educação Psicomotora. Psicomotricidade. Educação Básica. 
Relações.        Autoconhecimento.  
 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT  

 

CALDEIRA,Déborah de Freitas. O olhar psicomotor como instrumento 

transdisciplinar na Educação Básica. 2018. 55 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. 

 

 

Through a transdisciplinary view, Psychomotricity studies and researches the 
reciprocal, systematic and complex relations between motricity and everything 
that characterizes the personality of the subject, particularly in terms of their 
affection, emotions and psycho-socio-cognitive relations. Allying this knowledge 
to the educational practice in the classroom it becomes essential for educators 
to have an academic formation in the area, ensuring the functional development 
and allowing the subject to be part of their environment by enriching the 
relationships with other subjects as well as with themselves without resigning 
their singularity. The focus of this research is to understand how 
Psychomotricity can act as a transdisciplinary instrument in the Basic 
Education. I employed a solid theoretical basis of the following authors: 
Alexandre Mello, Ricardo C.S. Alves, Fátima Alves, Edgar Morin e David Le 
Breton.  Also, a study of case was realized with a open questionnaire to a focus 
group of educators who act in different modalities of the learning process and 
who are in contact with Psychomotricity. Through the items of the questionnaire 
I searched for the awareness of each subject in relation to Psychomotricity and 
its use in their pedagogical practice. Based on their answers, I could understand 
their experiences, world view and reflections about their lives and their teaching 
methods making it clearer the influence Psychomotricity has on their 
pedagogical practices as well as on their relationships. The most important 
issue is not neglect the body which expresses desire, necessities and 
frustrations. The body is where discourse is produced and, at the same time, is 
a product of this discourse, a place where encounters happen, based on its 
availability. Each subject develops a particular sense of corporeity which 
determines their being in every relationship. 

 

Keywords: Psychomotor Education. Psychomotricity. Basic Education. 
Relations. Self knowledge. 
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1- INTRODUÇÃO 

O presente estudo busca traçar uma relação acerca da Educação Básica 

junto aos conhecimentos da Psicomotricidade, ou seja, uma visão mais ampla 

sobre o tema, e uma perspectiva de mudança para a atuação de docentes, e 

para que possa auxiliar no entendimento e construção de conceitos, e 

principalmente do que diz respeito à Educação Psicomotora, já que seu objeto 

de estudo é o sujeito em sua totalidade, pois um sujeito não existe sem um 

corpo. 

Nessa direção, segundo Boff (2000), a proposta do cuidar se baseia na 

escuta, no olhar, na singularidade, no acolhimento, no contato e na forma de 

estar e partilhar com o outro. Temos então representações onde o outro define 

o sentido e a decisão sobre suas ações. Entende-se que ‘fazer sentido’ implica 

em estabelecer relações, dar forma, sequência e inteligibilidade aos 

acontecimentos. 

Na Psicomotricidade, mais precisamente para este estudo, no que diz 

respeito à Educação Psicomotora, nada está claro, deve ser decifrado, é 

preciso olhar de diversas formas possíveis para chegar ao objetivo, assim 

como na Educação que precisamos alcançar um objetivo e para isso é 

necessário voltar-se para o aluno que deve ser visto de forma individual 

respeitando suas características e assim como na Psicomotricidade buscar 

diferentes formas de olhar este sujeito. 

O presente estudo segue uma linha de pesquisa descritiva, na primeira 

parte, trazendo uma visão de diferentes áreas pertinentes ao tema, com o 

intuito de entender o corpo, onde se encontra esse corpo, como se vê o corpo, 

para então traçar um paralelo com a Educação Básica e como o olhar 

psicomotor pode trazer diferentes maneiras de entendimento deste outro. 

Sendo assim, autores da Psicomotricidade, Pedagogia, Educação Física, 

Sociologia, Psicologia, e outras áreas de conhecimento trazem o embasamento 

teórico para este estudo, bem como a utilização de artigos científicos, 

entrevistas, sites especializados, que também serviram como base. 

Na segunda parte, foi realizada uma pesquisa de campo, buscando 

relacionar a prática pedagógica dos docentes junto à Psicomotricidade, 

seguindo uma abordagem de estudo de caso, baseado nos autores Yin (2001) 
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e Gil (2009), no qual foi realizado um questionário aberto, para a coleta e 

análise dos dados.  

Hoje em dia o mundo é muito individualista, pois conforme Le Breton 

(2007), o corpo se torna cada vez mais descartável, onde as relações são cada 

vez mais superficiais e utilitárias.  O olhar acerca do corpo deve buscar 

trabalhar num campo de pensamento crítico e transformador a partir da 

realidade em que se vive, cada corpo é político e não está dissociado da 

cultura, das nossas relações, dos modos de existência, forças e afetos, de 

troca, de relações, de experiências e como uma potência para existir. A 

revolução começa no corpo. 

Dessa forma entende-se o corpo como um veículo que nos permite 

intervenção e vivência no meio. O entendimento desse corpo se faz muito 

necessário para a compreensão sobre a posição em que se encontra no meio, 

o próprio corpo, o corpo do outro, e o encontro desses corpos, a relação é a 

base da formação do indivíduo em sujeito.  

Segundo Mello (1996), o desenvolvimento da consciência corporal, da 

reflexão e da criatividade, além do pleno desenvolvimento afetivo, cognitivo e 

motor constituem alguns dos objetivos da Psicomotricidade. Portanto, o 

trabalho psicomotor irá ajudar na estruturação da personalidade do sujeito, já 

que ela pode expressar melhor seus desejos, elaborar suas fantasias, 

desenvolver suas necessidades e trabalhar suas dificuldades.  

Portanto o objetivo deste estudo é encontrar a possibilidade de 

compreensão da importância de se inserir conhecimentos da Psicomotricidade 

no campo da Educação com o intuito de auxiliar na aprendizagem global dos 

alunos, buscando o papel e a importância que esta prática pedagógica possui 

no desenvolvimento dos alunos.  

Desta maneira a Educação Psicomotora nos indica um caminho para 

seguir, em que a criança deve ser vista de corpo inteiro nos aspectos motores, 

cognitivos e emocionais e que toda ação envolve esses aspectos de maneira 

integrada e é dever da escola proporcionar um ambiente favorável para que o 

aluno se desenvolva plenamente. 

Na sequência deste estudo, apresento os objetivos gerais e específicos 

desta pesquisa e logo em seguida a justificativa deste estudo. Nos 

pressupostos teóricos divido em capítulos, nos quais abordo as perspectivas 
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acerca do corpo, a visão deste corpo ao senso comum e para a 

Psicomotricidade, sendo este o objeto de estudo para a mesma, ou seja, o 

sujeito em sua totalidade, corpo e mente. 

Ainda nos pressupostos teóricos trago uma discussão sobre a quebra de 

tabus deste corpo mediante a sociedade e suas imposições, pautado nos 

preceitos de autoconhecimento tratados pela Psicomotricidade. A partir daí, 

uso essas percepções para um olhar mais específico que é a visão deste corpo 

na Educação, tratando as relações entre os agentes deste ensino-

aprendizagem. 

A metodologia e procedimentos são abordados no capítulo 6, em que 

descrevo o instrumento utilizado para a pesquisa de campo, bem como a base 

teórica para construção do mesmo, a base descritiva da pesquisa e por fim o 

capítulo que descreve a análise e resultados descritivos da aplicação.   
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2- OBJETIVOS 

 

2.1- Objetivo Geral 

 

Entender o olhar psicomotor de docentes de diferentes modalidades de 

ensino, também estudantes do curso de Pós-Graduação em Educação 

Psicomotora do Colégio Pedro II, como instrumento transdisciplinar na 

Educação Básica. 

 

2.2- Objetivos Específicos 

 

 

- Compreender a importância dos conhecimentos da Psicomotricidade no 

campo da Educação, destacando sua importância como prática pedagógica na 

aprendizagem global dos alunos atendidos por educadores com vivência na 

Psicomotricidade. 

 

- Relacionar a realidade e as expectativas dos docentes na Educação Básica 

em relação aos pressupostos teóricos e práticos aplicados pela 

Psicomotricidade e Educação Psicomotora.  

 

- Investigar a influência da Psicomotricidade na prática cotidiana dos 

docentes/alunos após as aulas e vivências do curso de Pós-Graduação em 

Educação Psicomotora no Colégio Pedro II. 
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3- JUSTIFICATIVA 

Ao longo do curso de Pós-Graduação em Educação Psicomotora no 

Colégio Pedro II surgiram diferentes questionamentos sobre o uso da 

Psicomotricidade na prática pedagógica, principalmente por um dos requisitos 

para ingressar no curso era ser docente, preferencialmente da rede pública, e 

sempre achei que poderia ter alguma relação com essa dúvida. 

 Seguindo a linha de pesquisa de alguns teóricos da atualidade, como 

Alexandre Mello, Ricardo C. S. Alves, Fátima Alves, Siderley de Jesus Barreto, 

em que associam a Psicomotricidade à área educacional e autores de grande 

influência como Paulo Freire, que se baseia na relação com o outro para 

nortear seu campo de pesquisa, surgiu uma perspectiva de encontrar um 

sentido para que os docentes em contato com a Psicomotricidade poderiam 

modificar e aprimorar a sua prática. E, Edgar Morin, com seu estudo sobre os 

saberes necessários à Educação do futuro. 

 Sendo assim, partindo de uma vivência pessoal direcionei a pesquisa 

para a área de formação docente, pois na certeza de que a minha prática 

mudou e minha visão sobre os desafios encontrados na Educação se refinaram 

a partir do curso, assim pude ver a importância da Psicomotricidade na relação 

do dia-a-dia do ambiente escolar e principalmente no autoconhecimento. 

 Portanto, foi realizada uma pesquisa sobre as experiências individuais e 

vivências e suas relações com a prática docente, o antes e o depois do “eu” 

(autoconhecimento e sua relação com o outro e o ambiente) após o curso de 

Pós-Graduação em Educação Psicomotora do Colégio Pedro II. 

 Ao seguir nesse caminho, penso que esta discussão é importante para 

transformar a nossa realidade da Educação Básica e assim gerar melhores 

resultados na relação dos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Para 

embasar a pesquisa, na sequência, será realizada uma revisão bibliográfica, 

abordando o tema, e os diferentes assuntos tratados durante o curso que levou 

a refletir sobre a influência da Psicomotricidade nesta prática docente. 
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4- PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

4.1 - UMA VISÃO GERAL SOBRE O CORPO 

Corpo  

Tudo o que ocupa espaço e constitui unidade orgânica ou inorgânica. 
O que constitui o ser animal (vivo ou morto). Parte principal ou central 
de certos objetos. Corpo a corpo:  com encontro direto dos corpos de 
duas ou mais pessoas, geralmente em confronto. Tomar corpo:  
tomar consistência, principiar a ter visos de verdade. (FERREIRA, 
2017) 

 

O conceito de corpo, segundo Daólio (1995) Le Breton (2003) e Souza 

(2012), remete à questão da natureza e da cultura e abre, assim, um leque 

diferenciado de posicionamentos teóricos, filosóficos e antropológicos. O corpo 

não se revela apenas enquanto componente de elementos orgânicos, mas 

também enquanto fato social, psicológico, cultural e/ou religioso. 

Para Souza (2012), o corpo e sua gestualidade representam para o 

homem o reflexo de suas origens, de sua cultura, enfim do meio ao qual 

pertence. Podemos ir além e dizer que o homem estabelece, constantemente, 

uma relação entre a situação e a ação que lhe é posta. O movimentar do corpo, 

a forma e a postura, traduz quem é esse homem, sua história e suas 

experiências.  

O corpo é socialmente construído, como qualquer outra realidade do 

mundo. Não existe corpo que não seja modificado, de alguma forma, pela 

sociedade em que está inserido. Cada sociedade produzirá um tipo de corpo, 

que servirá como uma marca da identidade grupal. O relacional e o cultural é 

que determina nossa existência corporal, através do qual construímos e 

vivenciamos nossas relações. 

O homem faz parte do universo, enquanto ação, gestualidades, 

atitudes e expressões. Nossas expressões e atitudes são expressas 

pelo corpo, por meio de movimentos suaves ou delicados, bruscos ou 

agressivos, no intuito de demonstrar satisfação, prazer ou raiva, 

desejo ou desespero, ou seja, o corpo movimenta-se estabelecendo 

relações efetivas culturalmente estabelecidas com o outro, com o 

objeto e com o universo que o cerca, traduzindo de forma espontânea 

a percepção das situações que lhes são postas. (SOUZA, 2012, p. 

30)  



14 
 

 

Embora, muitas vezes, cremos que nossa experiência corporal é 

individual, nela está impregnada o resultado, desde o início, do que vivemos 

nas relações que vivenciamos. 

  A história do corpo está diretamente ligada à história da humanidade, da 

civilização, das transformações da sociedade. Cada tempo histórico age sobre 

o corpo, determinando-o, impondo padrões, regras e modelos.  

Ao longo da história do pensamento, cada época, cada área do 

conhecimento, se questionou sobre o corpo e produziu sua teoria para explicá-

lo. Portanto para o entendimento de um corpo tem-se que entender sobre 

diferentes assuntos, pois o corpo é o momento histórico que se encontra, bem 

como a sociedade que está inserido, suas relações, interna e externa, dentre 

outros. 

No corpo estão inscritas todas as regras, todas as normas e todos os 

valores de uma sociedade específica, por ser ele o meio de contato 

primário do indivíduo com o ambiente que o cerca (DAOLIO, 1995, p. 

105) 

A espécie humana é a que mantém a mais harmoniosa e sistêmica 

relação entre corpo, cérebro e ecossistema. É justamente essa reciprocidade 

que assegurou a evolução da espécie, destacando-se entre os demais. As 

necessidades de sobrevivência levaram o indivíduo a desenvolver 

transformações motoras, psíquicas e novas capacidades culturais.  

O corpo é uma carga penosa de assumir quanto seus usos se 

atrofiam. Essa restrição das atividades físicas e sensoriais não deixa 

de ter incidências na experiência do indivíduo. Desmantela sua visão 

de mundo, limita seu campo de iniciativas sobre o real, diminui o 

sentimento de constância de eu, delibita seu conhecimento direto das 

coisas e é um móvel permanente de mal estar. ( LE BRETON, 2003 

p. 21) 

 

O que nos leva a refletir sobre: O que o corpo sente? Como o corpo 

sente?  Como o corpo se vê? Como o corpo age? Entre outros pontos. Tais 

questionamentos serão discutidos nos capítulos seguintes, porém são 

perguntas que não possuem uma resposta específica, cada corpo reage 

diferente, sente diferente, se expressa diferente e se relaciona diferente. 
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4.1.1- A REVOLUÇÃO DO CORPO 

 

Segundo Fonseca (2010), a afirmativa de que o ser humano é o único 

ser que pode se transformar, nos remete a grandes indagações, inclusive no 

que diz respeito sobre responder às perguntas acima. Com o intuito de romper 

regras, mostrar suas vontades e anseios, o ser humano acaba por modificar a 

própria imagem corporal, ou ainda por querer se enquadrar dentro de padrões 

impostos, busca incessante pelo ideal, acaba gerando uma patologia, ou ainda 

por querer provar suas escolhas mudam seu modo de agir e tentam se 

encaixar. Enfim, poderiam ser dados inúmeros exemplos de ações que o 

homem pode usar para se autotransformar. 

Inclusive para se falar desse tema faz-se necessário comentar acerca de 

diversas ações que o homem fez durante a história, para transformar a 

sociedade e cultura que o cercava, a fim de enquadrar seus anseios dentro de 

uma nova perspectiva. O fato é que o corpo acompanha a história. Nos dias 

atuais podemos perceber uma demanda muito grande de se destacar de um 

grupo, ou seja, o objetivo agora é a autonomia nos mais variados campos e 

diferentes graus – estético, social, político. 

Segundo Loureiro (2013), os indivíduos deixam de ser regidos por 

padrões a serem seguidos, assumindo cada um as suas escolhas e 

identidades. Contudo, esta espécie de autonomia corporal funcionará apenas 

como uma tendência, já que, na prática, apesar da variabilidade dos adereços 

e estilos, estes não parecem estar desvinculados de uma cadeia de produção e 

da identificação com um determinado grupo de referência. 

O corpo passa a ser um meio de expressão do eu, ou seja, passa-se a 

utilizar o corpo como uma espécie de quadro, em que será escrito o que o 

corpo é, algo do tipo estereótipo. O que se deve ter cuidado, pois acaba 

influenciando nos seus relacionamentos interpessoais, deixando congelada a 

vivência de novas experiências. A revolução do corpo deve ser a vontade de 

experimentar, de deixar seu corpo viver, se relacionar, sem o medo de 

julgamentos e preconceitos. E esse é o grande desafio, cada sujeito desafiar a 

si mesmo e encontrar respostas, e criar novos desafios, sempre se inquietando 

perante seus medos, dúvidas e vontades. 
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Tornar-se humano é tornar-se individual, e nós nos tornamos 

individuais sob direção dos padrões culturais, sistemas de 

significados criados historicamente em termos dos quais damos 

forma, ordem, objetivo e direção às nossas vidas. (GEERTZ apud 

DAOLIO, 1995, p. 36)  

As relações corporais são mais disfarçadas, “camufladas” e existem 

fissuras relacionais criadas entre os modos de se relacionar. Há uma rica e 

potente diversidade cultural, há também pessoas que, com suas práticas 

diárias de resistências afetuosas, nos surpreendem por sua potência em 

desconstruir e criar outras possibilidades de nos relacionarmos com o corpo e 

com os lugares, porque os espaços (sejam urbanos ou rurais) também são 

construções de nosso olhar corporal. 

 

4.1.2– O QUE PODE O CORPO? 

 

Esta é uma pergunta que pode ser explicada usando uma área 

específica, por exemplo, a Fisiologia, a Arte, a Antropologia, a Filosofia, etc, 

porém no campo da Psicomotricidade, busca-se o entendimento do que pode o 

corpo em sua totalidade? Aquele momento em que o sujeito se desliga do 

mundo e se transforma, busca suas potencialidades, ou seja, o corpo dança, 

mas não uma dança com passos marcados, e sim a dança do cotidiano, o que 

esse corpo faz todo dia? O que esse corpo é capaz de fazer?  

Para Loureiro (2013), o corpo se torna base de tudo, por isso valorizar o 

corpo significa valorizar a vida que cada um traz em si, ele não é suporte para 

outras coisas, ele é tudo que temos, ele é o quanto pode, e entender que cada 

corpo é único.  

Um corpo não é só um corpo, refletir sobre o ser de um modo geral, e 

não fragmentá-lo, dissecá-lo, para tentar entender cada sujeito de forma 

singular, pois a constituição do corpo se dá através da visão de diferentes 

áreas que cercam o mesmo. Cada corpo é um corpo. O único ser capaz de 

transformar o corpo é o ser humano, a todo tempo estamos transformando.   

O corpo não engana quando se expressa livremente e o movimento 

verdadeiro favorece uma melhor compreensão do que somos. Reintegrar 
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“corpo e mente” e ampliar o autoconhecimento favorece a conexão pessoal 

com o mundo exterior de uma forma profunda e harmoniosa. 

O corpo fala, pode-se usar como sinônimo para este termo: Segundo 

Loureiro (2013) “O CORPO DANÇA”. Em que o sujeito encarnado é aquele que 

dança quando lê, escreve, pensa e se movimenta. A dança no sentido de 

expressão deste corpo. O ser humano mostra a todo o momento seus 

sentimentos através de ações, através de uma linguagem não falada, uma 

comunicação não verbal. 

Basta um pouco de atenção para perceber o que o corpo não mostra de 

maneira falada. Alguns estudiosos da Psicologia e da Psicomotricidade, 

inclusive estudados neste estudo, como Mello (1996), Alves (2013), Alves 

(2011), Fonseca (2010), conseguem traçar um padrão de personalidade 

através dos movimentos corporais apresentados. E cada corpo/sujeito, possui 

características inerentes a si próprios, suas próprias especificidades, ou seja, 

fazendo com que cada um se torne único. 

A busca da resposta perfeita para este pergunta, independe de 

pesquisas e estudos, pois não se dará de forma fechada, sempre será possível 

acrescentar um pensamento e uma reflexão a mais, mesmo com esta certeza 

deve-se levar em conta que cada corpo possui uma possibilidade específica 

para sua realidade, sua história, e é isso que a Psicomotricidade irá investigar, 

o que pode o corpo (sujeito), ou o grupo de corpos (sujeitos), para entender as 

possibilidades de trabalho e intervenção.  

 

4.2- A IMPORTÂNCIA DA PSICOMOTRICIDADE NO PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

A abordagem da Psicomotricidade irá permitir a compreensão da forma 

como o sujeito, seja ele feto, bebê, criança, adulto ou idoso, toma consciência 

do seu corpo e das possibilidades de se expressar por meio dele, localizando-

se no tempo e no espaço, enfim na sociedade. Acredita-se que o 

desenvolvimento humano é um processo de extrema relevância e que abarca 

as dimensões da aprendizagem: cognitiva, afetiva e psicomotora. 
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Para Pozo (2004) apud Souza (2012), a aprendizagem humana pode ser 

concebida em vários níveis de análise, seja como mudança de comportamento, 

aquisição de informação, representação ou conhecimento, cuja complexidade 

requer a explicitação dos anteriores em um novo nível hierárquico. Destaca 

ainda que, somente nos níveis mais elevados, como construção de 

representações ou aquisição de conhecimento explícito que a aprendizagem 

adquire seu significado realmente humano, de mudança de representação de 

mundo. 

A Psicomotricidade vem nos auxiliar neste processo de ensino-

aprendizagem exatamente através de atividades que contemplem as três 

dimensões, a constituir-se num fator de equilíbrio na vida das pessoas, 

expresso na interação entre o espírito e o corpo, a afetividade e a energia, o 

indivíduo e o grupo, o conhecimento e o mundo, promovendo a totalidade do 

ser humano.  

Na busca na individualidade de cada sujeito, o seu processo de 

aprendizagem, porém seguindo sempre uma progressão pedagógica, ou seja, 

partindo de situações mais simples pra as mais complexas, buscando o grau 

de maturidade tanto motora quanto cognitiva, que influenciam diretamente na 

forma emocional, por isso faz-se necessário pensar sempre no sujeito em sua 

totalidade.  

Segundo Barreto (2000, p. 32), “O desenvolvimento psicomotor é de 

suma importância na prevenção de problemas da aprendizagem e na 

reeducação do tônus, da postura, da direcional idade, da lateralidade e do 

ritmo”. A educação deve evidenciar a relação por meio do movimento de seu 

próprio corpo, levando em consideração sua idade, a cultura corporal e os seus 

interesses. 

A Educação Psicomotora para ser trabalhada necessita que sejam 

utilizadas diferentes intervenções e estímulos, pois assim, o sujeito explora o 

ambiente, passa por experiências concretas, indispensáveis ao seu 

desenvolvimento intelectual e é capaz de tomar consciência de si mesmo e do 

mundo que o cerca. 

Portanto unindo a teoria e prática à Educação, pelas suas possibilidades 

de desenvolver a dimensão psicomotora das pessoas e os domínios cognitivos 
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e sociais, é de grande importância no desenvolvimento da aprendizagem, seja 

ela cognitiva, social e/ou cultural.  

As práticas psicomotoras podem desenvolver-se em contextos de ação 

diferenciados, em função de critérios que têm como referência a própria história 

dos sujeitos, a origem e características das suas dificuldades. 

O ser é único, integral com suas vivências no real e no imaginário, vê-lo, 

observá-lo apenas sob uma ótica, é observar parte desse sujeito. Querer 

observar, educar ou formar uma personalidade vai muito além de um olhar 

superficial, há de se olhar o sujeito por inteiro, interno, externo, ao redor, e 

ainda o que não quer ser visto. 

O desenvolvimento global da criança se dá através do movimento, da 

ação, da experiência e da criatividade, levando-a a conseguir plena 

consciência de si mesma; da sua realidade corporal que sente, 

pensa, movimenta-se no espaço, encontra-se com os objetos e 

gradativamente distingue suas formas; e que se conscientiza das 

relações de si mesma com o espaço e o tempo, interiorizando, assim, 

a realidade. (MOLINARI; SENS, 2003, p.90) 

 

Segundo Alves (201-?) é preciso pensar que um olhar, apenas um olhar, 

inscreve uma marca no outro, de forma inevitável, um olhar toca o outro, muitas 

vezes, no intocável desse sujeito, imaginem uma palavra, um juízo, um 

diagnóstico, uma avaliação. 

Enfim, a Psicomotricidade se integra paralelamente aos meios 

metodológicos para a integração desse processo de aprendizagem, com a 

possibilidade de se autoconhecer, explorar-se de acordo com o ambiente, e a 

busca pelo “ser global”. E priorizar um desenvolvimento em que se estimula um 

indivíduo dinâmico, criativo, capaz de considerar valores no desenvolvimento 

do ensino, por intermédio de atividades diversificadas, atraentes e conscientes, 

interagindo o individuo com a sociedade estimulando a construção do 

conhecimento por meio das estruturas psicomotoras.  

 

4.2.1- AS ESTRUTURAS PSICOMOTORAS 

 

Para a Psicomotricidade, as funções psicomotoras sempre se encontram 

associadas umas as outras. Por isso é importante colocar neste capítulo as 
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funções psicomotoras mais abordadas pelos teóricos, e que são utilizadas nas 

atividades desenvolvidas nas aulas de Educação Física, principalmente nos 

primeiros anos de escolaridade. Sendo assim pode-se contatar a relação entre 

as funções psicomotoras e o desenvolvimento da aprendizagem.  

Essas estruturas ou funções psicomotoras são usadas na prática 

psicomotora, como objetivo primordial no que diz respeito à evolução do sujeito 

de acordo com as situações vivenciadas nessa prática e os objetivos do 

trabalho. 

Para Mello (1996), que após revisão literária do tema, subdividiu as 

funções em dez classificações, que será usada também neste estudo.  

 

Esquema corporal 

A consciência do corpo é o reconhecimento do conjunto de estruturas 

representativas, simbólicas e semióticas que servem de base à ação. É a 

noção da imagem do corpo e dos meios de ação que estabelecem, com a 

memória, a formação do esquema corporal, ou seja, é a capacidade da criança 

de conhecer cada parte do seu corpo, sua habilidade na movimentação. 

Pode-se dizer que o esquema corporal é um elemento básico 

indispensável para a formação da personalidade da criança, uma vez que é a 

representação da imagem que a criança tem de seu próprio corpo. A criança se 

sentirá bem na medida em seu corpo lhe obedece, em que o conhece bem, em 

que pode utilizá-lo não somente para movimentar-se, mas também para agir. 

Para Souza (2012), a importância em se trabalhar com o esquema 

corporal persiste no fato de que quando o sujeito conhece seu corpo, seus 

limites, potencialidades e dificuldades, reconhece e sabe que pode utilizá-lo 

não somente para movimentar-se, mas também para agir, expressar-se, 

comunicar-se com o mundo que o cerca, sem medos e frustrações. 

Imagem corporal 

  O ser humano é o único ser que consegue diferenciar-se. No início, ao 

olhar no espelho, a criança fica confusa sem saber explicar essa imagem, só 

com o tempo é que a noção de imagem real ficará mais clara para ela. 
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A imagem se forma através do outro, não pode ser medida ou 

quantificada, é inconsciente.  A afetividade, o afeto, é muito importante no 

trabalho com a imagem corporal. 

Segundo Alves (2013), a cultura é um fator de grande influencia na 

construção da imagem corporal, pois devido a culturas muito diferentes, o 

corpo não é mapeado da mesma forma. As tendências motoras, a 

sensibilidade, o afeto, são diferentes. 

 

Tônus da postura 

 

“É uma atividade, primitiva e permanente do músculo”. (LE BOULCH 

apud MELLO, 1996, p.38). 

Está ligado com as funções do equilíbrio e regulações mais complexas 

do ato motor. No âmbito da organização da Psicomotricidade, esse fator é o 

seu alicerce principal, pois garante por consequência as atitudes, as posturas, 

as mímicas, as emoções etc., de onde emergem todas as atividades motoras 

humanas, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento motor como 

também no psicológico. 

“A função tônica está ligada a totalidade da personalidade do indivíduo.” 

(MELLO, 1996, p.38). 

 Dissociação de movimentos 

“É a capacidade de individualizar os segmentos corporais que tomam 

parte da execução de um gesto intencional.” (FONSECA apud MELLO, 1996, 

p.38) 

Coordenações globais 

É definida como a colocação em ação simultânea de grupos musculares 

diferentes. É o conjunto de habilidades desempenhadas com o corpo todo, 

buscando a harmonia e o controle de movimentos amplos.  

 

Motricidade fina 
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Para Mello (1996), pode-se afirmar que motricidade fina resume-se a 

movimentação de pequenos músculos, englobando principalmente a atividade 

manual e digital, ocular, labial e lingual. 

Organização espacial e temporal 

Para Mello (1996), a organização espacial e temporal, é a capacidade de 

situar-se, orientar-se e movimentar-se em um espaço e no tempo, tendo 

sempre como referência a própria pessoa. Refere-se às relações de perto, 

longe, em cima, embaixo, dentro, fora, etc. Emerge da motricidade, da relação 

com os objetos localizados no espaço, da posição relativa que ocupa o corpo, 

enfim das múltiplas relações integradas da tonicidade, da equilibração, da 

lateralização e da noção de corpo. 

      Ritmo 

“É uma ordenação específica, característica e temporal do ato motor” 

(MEINEL E SCHABEL, apud MELLO 1996, p.38), ordenação esta que se refere 

a processos parciais interligados no ato motor. Há ainda uma ligação entre 

ritmo e organização espacial e temporal. 

Lateralidade  

É a manifestação de um lado preferencial na ação, vinculado a um 

hemisfério cerebral; é necessário que não se discrimine a esquerda e a direita, 

é um resultado da integração bilateral postural do corpo é peculiar no ser 

humano e está implicitamente relacionada com a evolução, é basicamente 

inata e é governada por fatores genéticos, embora a treinabilidade e os fatores 

de pressão social a possam influenciar. 

O que significa dizer que a definição da lateralidade ocorre à medida que 

a criança se desenvolve e, portanto, a lateralidade na criança não deve ser 

estimulada até que não tenha sido definida, ou seja, quando a criança é 

forçada a usar um lado do corpo torna-se prejudicial para a lateralidade. 

Equilíbrio 

É a noção de distribuição do peso do corpo em relação ao centro de 

gravidade, podendo ser trabalhado estática e dinamicamente. Os exercícios de 

equilíbrio têm a finalidade de melhorar o comando nervoso, a precisão motora 
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e o controle global dos deslocamentos do corpo no espaço, uma condição 

básica de organização psicomotora abrangendo o controle postural e o 

desenvolvimento das aquisições de locomoção. 

Relaxamento 

“Fenômeno neuromuscular resultante de uma redução de tensão da 

musculatura esquelética.” (TUBINO apud MELLO 1996, p. 39) 

- Total  

Envolve todo o corpo e está diretamente vinculado a processos 

psicológicos. 

- Diferencial 

Responde pela descontração de grupos musculares que não são 

necessários à execução de determinado ato motor específico 

- Segmentar 

É alcançado em partes do corpo. 

Para Santos (2001, p.4) a estimulação do desenvolvimento psicomotor 

“é fundamental para que haja consciência dos movimentos corporais 

integrados com a emoção e expressados pelo movimento, o que proporciona 

ao ser uma consciência de indivíduo integral”. 

A integração do indivíduo, utilizando, para isso, o movimento e levando 

em consideração os aspectos relacionais ou afetivos, cognitivos e 

psicomotores. 

 

4.2.2- A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO  

 

A Psicomotricidade se ocupa do sujeito e do seu corpo, que se mostra, 

que se esconde, e que se deixa ver. Muito se ocupa de olhar o que é posto a 

ver e o que está escondido, com isso, precisa-se de um olhar psicomotor, para 

enxergar o que é possível e o que não é mostrado, mas necessita ser visto 

para uma intervenção psicomotora. 
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O papel do professor não é alfabetizar, mas estimular funções 

psicomotoras necessárias ao aprendizado formal. Para Freire (2002), através 

do seu conhecimento e sensibilidade, o professor pode dosar teoria e prática 

de maneira gradual, combinando os estímulos adequados para cada tipo de 

aluno, ou seja, desenvolver de maneira global o sujeito. 

Para Fonseca (2010), a escrita é constituída de uma atividade 

psicomotora extremamente complexa, no qual fazem parte, a maturação do 

sistema nervoso, expressado pelo conjunto de atividades motoras e o 

desenvolvimento psicomotor de um modo geral. Para a criança a escrita é 

reformulação da linguagem falada. 

Portanto para que este processo se efetive a criança deve ter seu 

pensamento e sua ação agindo de forma coerente, de outro modo surgem as 

dificuldades de coordenação e de organização do pensar.  Desta forma, o 

professor deve estar atento para interferir neste processo, a Psicomotricidade é 

uma forte aliada nesta etapa do aprendizado. 

Relacionar-se com o outro na escola, através do ensino, é 

fundamental. Esse relacionamento deve ser bem proporcionado para 

que haja uma relação entre professor-aluno, aluno-aluno e aluno-

professor. Nesse aspecto as atividades psicomotoras propiciam para 

a criança uma vivência com espontaneidade das experiências 

corporais, criando uma simbiose afetiva entre professor-aluno, aluno-

aluno e aluno-professor, afastando os tabus e preconceitos que 

influenciam negativamente as relações interpessoais. (MOLINARI; 

SENS, 2003, p.90) 

Cumplicidade enquanto companheirismo, que não deve ser confundida 

com complacência. Cumplicidade que é sinônimo de participação - uma 

presença afetiva e, sobretudo ética. Que se manifesta através de uma 

curiosidade que vai se tornando cada vez mais crítico na busca da comunhão 

que deve haver educador e aluno, o estreitamento dos laços afetivos com e 

entre os alunos e para os sentimentos de interesse que estes desenvolvem 

com relação ao ensino e à escola. 

É importante perceber que a cumplicidade não nivela. Segundo Freire 

(1981), significa lidar com a diferença de forma respeitosa e democrática. Quer 

dizer: o professor é diferente do aluno, mas não permite que a sua diferença se 

transforme em antagonismo. Ser diferente, mas ser tão sujeito quanto ele no 

processo de aprender e de ensinar. 
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O professor tem um papel muito importante como o de ser um facilitador 

na construção de conhecimento, estimulando o desenvolvimento integral da 

criança, através do trabalho em torno de desafios, fazendo que ela explore, crie 

e desenvolva sua habilidade com objetivo de expandir o seu potencial. 

Para Silva e Navarro (2012), o educando deve ser considerado como 

sujeito interativo e ativo no processo de construção do conhecimento. Por isso, 

o professor tem um papel de grande relevância no processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que se apresenta como pessoa mais experiente e com 

mais conhecimento sistematizado do que do aluno. E deve entender que o 

aluno é um sujeito com suas próprias necessidades, capaz de escolher, opinar, 

criar, saber, questionar, etc, e por isso não aceita ser visto, e não deve ser, 

como um mero receptor de conteúdos.  

Para Souza (2012), ao usarmos em sala de aula atividades 

psicomotoras, estamos permitindo que a criança desenvolva sua expressão, 

superando possíveis conflitos, que poderiam prejudicar o processo de ensino-

aprendizagem que a criança encontra-se acometida, auxiliando o processo de 

desenvolvimento cognitivo, psicomotor e socioemocional, na medida em que 

estão diretamente vinculados a fatores psicoafetivos. 

As atividades desenvolvidas, por meio da perspectiva psicomotora, 

podem proporcionar um espaço de legitimação dos desejos e dos sentimentos 

no qual a criança pode se apresentar na sua integralidade, com seu medos, 

desejos, fantasias e ambivalências, na relação consigo mesmo, com o outro e 

com o meio, e segundo Freire (2002) potencializar o desenvolvimento global, a 

aprendizagem, o equilíbrio da personalidade, facilitando as relações afetivas e 

sociais. 

E esta relação nos faz pensar que formação é formar-em-ação, ao longo 

da vida profissional, que um professor é marcado pelo seu meio cultural desde 

que nasce, e nos obriga a reconhecer os limites da formação acadêmica, 

vemos uma querência muito grande deste professor em buscar meios de atingir 

seu educando e muitas vezes frustrando-se neste processo, por diferentes 

motivos. Neste caso a Psicomotricidade pode vir ao auxílio destes agentes 

educativos a chegarem num ponto em comum.  

Independente de se trabalhar ou não determinados conteúdos, certos de 

que os processos de ensino são mais abrangentes, para Freire (2002) tem-se 
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que levar em consideração que o educando deve aprender além das técnicas, 

mas que sua aprendizagem possa contribuir para construção da autonomia.  

Portanto para que seja garantido que a Educação cumpra seu papel, 

faz-se necessário que o professor exerça a sua função de forma consciente, 

buscando sempre planejar-se, construir objetivos com e para seus alunos, 

estimulando o desenvolvimento tanto nos aspectos cognitivos, como afetivos, 

sociais e psicológicos. 

 

4.3- DIÁLOGO TÔNICO 
 

O ser humano usa o que há de melhor em si para o contato com o outro, 

quanto menos restrições e estereótipos impostos, mais disponível se torna o 

diálogo tônico, o primeiro olhar deve ser nulo de julgamento para o outro, a 

palavra-chave no relacionamento é o equilíbrio.  

Para que haja geração de conhecimento é necessário compreender que 

segundo Freire (2002), o ato de ensinar requer uma postura dialética, pois o 

diálogo pode ser uma fonte de riqueza e alegria que só acontece quando os 

interlocutores têm voz ativa sem limitar ou impuser, pois um sujeito se constitui 

a partir do outro, o ser humano precisa ser humanizado por outro de sua 

espécie, e a palavra e o desejo mediados pelo outro é que transformam este 

sujeito. 

A linguagem corporal e o comportamento da criança na relação com o 

outro, sendo trabalhados durante a estruturação psíquica, tem o objetivo de 

levar a criança à autonomia e ao seu pleno desenvolvimento, sendo assim a 

não dependência do adulto traz benefícios que levam a não aparição de 

conflitos da primeira infância, ou que estes sejam encarados da melhor forma 

por este sujeito. 

Para Barreto (2000), a Psicomotricidade cria um espaço de liberdade 

propício para a vivência da criança com o objetivo de trazer a tona as 

manifestações de seus sentimentos, seus conflitos e seus fantasmas, e vivê-los 

simbolicamente. Atua na prevenção de distúrbios emocionais, motores e de 

comunicação, e/ou no entendimento deles. 

O desenvolvimento infantil, segundo o a lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (BRASIL,1996) a criança precisa brincar, ter prazer e alegria para 
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crescer, precisa do jogo como forma de equilíbrio entre ela e o mundo e 

através do lúdico a criança desenvolve. 

Para Souza (2012), as manifestações emocionais que implicam a 

problemática da emoção, pois toda e qualquer emoção tem sua origem no 

domínio postural, por exemplo, como para uma criança de seis anos receber 

um grito de um adulto, fará com que ocorra um aumento da tensão, por 

conseguinte, desencadeará reações emocionais que são traduzidas como mal-

estar ou como sentir-se meio mole, sem coordenação nas pernas. 

A comunicação é uma função essencial na prática das relações 

humanas, uma vez que a Psicomotricidade leva em conta o aspecto 

comunicativo do ser humano, do corpo, da gestualidade, ela resiste a ser uma 

educação mecânica do corpo. 

A famosa frase: “o corpo fala”, remete a este corpo de se expressa de 

forma não verbal, que demonstra o que sente. A afetividade é indispensável 

para o desenvolvimento global do sujeito, cognitivo e psico-sócio-motor. A 

comunicação se dá de pessoa para pessoa, possibilitando o sujeito expressar-

se, pois o corpo é a expressão viva dos nossos desejos, necessidades e 

frustrações.  

Para Boff (2000), o cuidar e o educar devem coexistir sob a perspectiva 

do afeto, trazendo este conceito para a relação pedagógica, este é o caminho a 

se seguir para a busca desse ser total, não significa dizer que necessite de 

algum tipo de intervenção para este sujeito, há de se ter primeiro respeito 

mútuo para o entendimento dos sentimentos, ou seja, o olhar psicomotor 

favorece a interação para o relacionamento consigo mesmo, com os outros e 

com o entorno. 

Segundo Wallon (1971) apud Molinari e Sens (2003, p.89), “o movimento 

humano surge das emoções, que a criança é pura emoção durante uma longa 

fase de sua vida, que a afetividade é um estado de ânimo ou humor, 

compreende os sentimentos, as emoções, as paixões, as pulsões, e reflete 

sempre a capacidade de experimentar”. Sendo assim, pode-se afirmar que de 

forma direta ou indireta, a afetividade exerce profunda influência sobre o 

pensamento e sobre as relações sociais do sujeito.  

O corpo é o veículo, que guia e permite a intervenção e vivência no 

meio, a relação (diálogo tônico) é a base da formação do indivíduo em sujeito, 
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o toque é um meio de se conduzir este veículo, em busca de uma organização 

psicomotora, das relações sociais, da construção do conhecimento, da 

aprendizagem, enfim, do desenvolvimento por inteiro deste sujeito. 

Marcadores da comunicação corporal: orgânico, físico e psíquico, estão 

diretamente relacionados um ao outro, sendo estes marcos da comunicação 

não-verbal, que dependem do tônus para acontecer. Sendo assim, pode-se 

definir o tônus (uma das funções psicomotoras) como uma espécie de ato 

inicial para a comunicação. 

Ao pensar na relação de um bebê e um adulto, percebe-se de imediato o 

diálogo tônico. Segundo Souza (2012), por dois motivos evidentes: primeiro 

que o bebê não racionaliza o pensamento através da fala, e segundo que os 

dois corpos estão abertos para esta comunicação, sem restrições, entregues. 

Portanto, quando o bebê chora, logo o adulto irá ao seu encontro lhe dar 

contenção.  

Esta mesma pré-disposição não acontece em outras relações, outras 

faixas etárias, o corpo fica engessado, não pode se comunicar com o outro pois 

será julgado, pois o diálogo tônico é imprevisível, pode levar o sujeito à lugares 

desconhecidos, e estes causam medo e receio. 

Não é possível dimensionar o quanto você afeta o outro, a comunicação 

não-verbal leva aos sentimentos mais profundos. Segundo a teoria de Wallon, 

o sujeito vai do ato ao pensamento e do gesto à fala. Sendo assim, deve-se 

investir no diálogo tônico, buscando relacionar-se sem medir o afeto. 

A afetividade não existe sem o outro, para investir nas potencialidades 

do ser, ambos devem estar disponíveis tonicamente, procurando a linguagem 

do sentir, e não a racionalização da fala. Pois quando a emoção está abalada a 

relação não acontece, por isso deve-se entender o sujeito em seu contexto, 

propor atividades significativas, buscando o concreto que se quer alcançar.  
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5- PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS  

A metodologia adotada na construção deste estudo foi a utilização de 

uma abordagem descritiva, a fim de embasar teoricamente a pesquisa. Para 

tal, foram selecionados, estudados e revisados diversos autores, artigos e 

pesquisas na web, que trazem direcionamento e se utilizam do campo da 

Psicomotricidade. 

 Segundo Yin (2001), o desenvolvimento da teoria para o estudo de caso 

é essencial, caso o propósito da pesquisa seja determinação, comprovação ou 

até mesmo teste dessa teoria. 

 Como a escolha do tema e a situação-problema é um fenômeno atual, 

haja vista que a Psicomotricidade é uma ciência relativamente nova, e sua 

relação com a Educação torna este estudo um contexto da vida real, que é 

utilização da Psicomotricidade num novo olhar para a prática docente, foi 

realizado um estudo de caso. 

E ainda segundo o autor, o estudo de caso se beneficia de um 

desenvolvimento prévio de proposições teóricas para então conduzir a coleta 

de dados.    

O estudo de caso é, pois um delineamento pluralista. Ele não se opõe 

aos outros delineamentos, mas os complementa. Logo, o que deve 

levar o pesquisador a se decidir pelo estudo de caso, são os objetivos 

da pesquisa e os meios que dispõe para efetivá-la. (GIL, 2009, p. 10)  

 

Sendo assim, foi construído um instrumento de pesquisa, no formato de  

questionário, para coleta de dados e análise. A amostragem baseada em grupo 

de foco foi utilizada para selecionar o público-alvo da pesquisa, ou seja, os 

sujeitos respondentes do questionário pertencem à primeira turma de Pós-

Graduação em Educação Psicomotora do Colégio Pedro II.  

Isto porque o objetivo do estudo envolve este grupo de pessoas 

específicas e diretamente, e segundo Mattar (1994), grupos de foco são 

formados pelos pesquisadores e a partir de seus contatos pessoais, consiste 

em uma amostragem pequena para comprovar a pergunta chave da pesquisa.  

Com relação ao conteúdo das perguntas, foi realizado um questionário 

aberto, no qual o respondente tem a maior liberdade de escrever ou sonorizar 
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suas respostas. Foram 10 perguntas voltadas ao tema, buscando sempre uma 

visão individualizada de cada participante.  

Segundo Mattar (1994), o questionário aberto permite ao 

sujeito/informante responder livremente usando linguagem própria, porém 

existem vantagens e desvantagens. O autor define estas em um quadro 

demonstrativo.  

Tabela 1 – Vantagens X Desvantagens de um questionário aberto 

Tipo de questões Vantagens Desvantagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABERTAS  

- Estimulam a cooperação;   

- Permitem avaliar melhor as 

atitudes para análise das 

questões estruturadas;   

- São muito úteis como 

primeira questão de um 

determinado tema porque 

deixam o respondente mais à 

vontade para a entrevista a 

ser feita;   

- Cobrem pontos além das 

questões fechadas;   

- Têm menor poder de 

influência nos respondentes 

do que as perguntas com 

alternativas previamente 

estabelecidas;   

- Exigem menor tempo de 

elaboração;   

- Proporcionam comentários, 

explicações e 

esclarecimentos significativos 

para se interpretar e analisar 

as perguntas com respostas 

fechadas;   

- Evita-se o perigo existente 

no caso das questões 

fechadas, do pesquisador 

deixar de relacionar alguma 

alternativa significativa no rol 

de opções. 

- Dão margem à parcialidade 

do entrevistador na 

compilação das respostas, já 

que não há um padrão claro 

de respostas possíveis. 

Assim, é difícil a codificação 

das respostas e sua 

consequente compilação;  

- Há grande dificuldade para 

codificação e possibilidade de 

interpretação subjetiva de 

cada decodificador;   

- Quando aplicadas em forma 

de entrevistas, podem levar 

potencialmente a grandes 

viéses dos entrevistadores;  

 - Quando feitas através de 

questionários auto-

preenchidos, esbarram com 

as dificuldades de redação da 

maioria das pessoas, e 

mesmo com a "preguiça" de 

escrever.  

-  São menos objetivas, já que 

o respondente pode divagar e 

até mesmo fugir do assunto;   

- São mais onerosas e mais 

demoradas para serem 

analisadas que os outros tipos 

de questões. 

Fonte: Mattar (1994, p. 36) 

Após a coleta de dados foi realizada a análise dos mesmos, como o 

questionário aberto dá margem a subjetividade, a quantificação das respostas 
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foi bastante extensa e dificultosa, pois o tema remete o respondente e também 

o pesquisador à uma resposta e uma avaliação de caráter pessoal.   

Examinar as respostas para então categorizá-las por proximidade de 

intenção e através de palavras-chaves. Para tal foi utilizado uma abordagem de 

proposições teóricas, que permite uma base teórica para validação da análise 

do conteúdo das respostas, bem como questionar uma interpretação antes tida, 

por outra que possa surgir, pois segundo Yin (2001) a proposição é um 

exemplo da orientação teórica que serve como guia da análise do estudo de 

caso. 

[...] Os objetivos e o projeto originais do estudo [...] refletem o 
conjunto de questões da pesquisa,as revisões feitas na literatura 
sobre o assunto e as novas interpretações que possam surgir. As 
proposições dariam forma ao plano da coleta de dados e, por 
conseguinte, estabeleceriam a prioridade às estratégias analíticas 
relevantes. (YIN, 2001 p.133) 

 

O método de análise escolhido foi o da pesquisa fenomenológica, 

segundo Gil (2009) pois neste estudo melhor se encaixa no sentido de que o 

objeto deste estudo é como este docente se vê antes e depois do contato com 

a Psicomotricidade, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. 

Segundo Gil (2009 p. 96) “Assim, a pesquisa fenomenológica busca a 

interpretação do mundo através da consciência do sujeito formulada com base 

em suas experiências. O objeto é , pois, como o sujeito o percebe.” 

Neste sentido, a pesquisa fenomenológica, ainda segundo o autor, 

busca um caso, que neste estudo é a atuação docente sobre a perspectiva da 

Psicomotricidade, e através da seleção dos respondentes, utiliza de suas 

experiências, principalmente recentes, com o fenômeno que está em estudo e 

que estes sejam capazes de expressar-se com palavras os seus sentimentos. 

Os sujeitos selecionados para a realização da pesquisa foram 

selecionados por estarem passando pelo processo do curso de especialização 

em Educação Psicomotora do Colégio Pedro II, que paralelamente ao estudo 

atuam na área da Educação Básica.  

No último dia de aula do curso de Pós-Graduação em Educação 

Psicomotora, foi aplicado o questionário, com os objetivos da pesquisa, para 

cada aluno e o professor presente que optou por responder ao questionário. 

Foi dada a opção de responder de forma escrita ou verbal, no dia todos os 

alunos resolveram escrever suas respostas e impressões. 
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O tempo de duração de resposta do questionário foi de mais ou menos 

uma hora. Alguns alunos faltaram no dia e foi disponibilizado por e-mail o 

questionário para que pudessem responder da mesma forma ou escrita ou oral. 

Todas as respostas foram agrupadas por questão e assim analisadas, 

seguindo as proposições teóricas de Yin (2001), buscando semelhança de 

conteúdo, palavras-chaves e termos iguais.  

Ainda segundo Yin (2001), a observação participante é uma modalidade 

especial de observação na qual não se é apenas um observador passivo. Em 

vez disso, você pode assumir uma variedade de funções dentro de um estudo 

de caso e pode, de fato, participar dos eventos que estão sendo estudados. 

 A observação participante fornece certas oportunidades incomuns 

para a coleta de dados em um estudo de caso, mas também 

apresenta alguns problemas. A oportunidade mais interessante 

relaciona-se com a sua habilidade de conseguir permissão para 

participar de eventos ou de grupos que são, de outro modo, 

inacessíveis à investigação científica. Em outras palavras, para 

alguns tópicos de pesquisa, pode não haver outro modo de coletar 

evidências a não ser através da observação participante. Outra 

oportunidade muito interessante é a capacidade de perceber a 

realidade do ponto de vista de alguém de "dentro" do estudo de caso, 

e não de um ponto de vista externo.” (YIN, 2001, p. 116) 

Apesar de não haver os relatos de observação periódica, ainda há 

observação participante, pois os sujeitos respondentes são pessoas que já 

possuem relação comigo, enquanto integrante da turma e de relações pessoais 

com os entrevistados. 

O instrumento escolhido para aplicação da pesquisa foi o questionário 

aberto, este permite ao respondente escrever livremente usando sua 

linguagem própria e forma de escrita, foi dada a opção de resposta falada, em 

forma de entrevista. Uma das desvantagens encontradas nesse tipo de 

abordagem é a falta de vontade de responder as perguntas, porém percebi um 

grande compromisso com a pesquisa por parte de todos os respondentes. 

Segundo Gil (2009, p.96), a análise de conteúdos fenomenológica, “o 

pesquisador lê as descrições de cada informante, extrai as assertivas 

significativas, extrai os significados e após organizá-los, chega à elaboração da 

estrutura essencial do fenômeno.” 
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6- APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

Este capítulo é o ponto chave deste trabalho, primeiro porque foi 

extremamente difícil definir como iria se dar a explanação e desenvolvimento 

do projeto, ou seja, como responderia a pergunta que norteia a pesquisa, como 

o olhar psicomotor poderia ser utilizado como ferramenta no processo ensino-

aprendizagem.  

Neste caso, eu como pesquisadora e incomodada com a pergunta e com 

extrema vontade de poder expor minhas reflexões sobre o tema, 

principalmente por causa das vivências, relações e discussões realizadas ao 

longo do curso de Pós-Graduação em Educação Psicomotora do Colégio 

Pedro II, que modificaram minha prática pedagógica e o meu olhar sobre o 

outro.  

A primeira decisão foi que gostaria de fazer uma pesquisa de campo 

para comprovar minhas expectativas e responder ao questionamento do 

estudo, outro impasse se criou, pois tinha uma gama de profissionais que 

gostariam de saber a resposta e visão sobre o tema. Gostaria de ter diferentes 

visões e reflexões acerca do estudo. 

A aplicação da pesquisa para pessoas que tinham o mesmo foco e as 

mesmas impressões, além de ser um grupo misto de profissionais da 

Educação que atuam em diferentes segmentos do Ensino Regular.  

Ao aplicar o instrumento para as pessoas que estudaram, vivenciaram e 

discutiram ao longo no curso foi a melhor decisão que poderia ter feito, portanto 

a amostra deste trabalho consiste na minha turma da Pós-Graduação em 

Educação Psicomotora, o grupo é formado por 26 alunos, professores atuantes 

preferencialmente da rede pública de ensino, pois este era um pré-requisito 

para inscrever-se no curso. E para nossa surpresa, encontramos diferentes 

atuações nos segmentos, em municípios distintos e também da rede privada de 

ensino.  

Dentro do grupo de amostragem são 4 sujeitos do gênero masculino e 

12 sujeitos do gênero feminino, temos professores de Educação Física (6), 

Artes (1), Dança (3) (com atuação em todos os segmentos de ensino e também 

em clubes), professores de Educação Infantil, inclusive com atuação em 
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creches, professores de Ensino Fundamental Primeiro Segmento, professores 

de Educação Especial (3), inclusive atuantes em sala de recursos e todos com 

diferentes graduações, Língua Portuguesa (1), História (1), Pedagogia (6). 

Alguns sujeitos possuem mais de uma formação, foi colocada o campo de 

atuação no momento com a atuação na Educação Básica. 

Optei por aplicar o instrumento escolhido ao final do curso, após todas 

as reflexões que poderíamos fazer sobre a Psicomotricidade e também nossas 

atuações na escola. Para a pesquisa foram respondidos 21 questionários, 

sendo 20 alunos e 1 professor. 

  Desde o início sabia que iria confundir minhas impressões pessoais com 

a  análise dos resultados da pesquisa, pois a metodologia usada foi o estudo 

de caso, e o instrumento aplicado foi um questionário aberto, que dá mais 

margem a leituras e interpretações subjetivas, por isso recorri a bibliografia 

estudada a fim de basear essa experiência e dar continuidade ao estudo da 

forma como ele estava se constituindo. 

Realizar estudos de caso envolve uma situação totalmente diferente. 

Ao entrevistar pessoas-chave, você deve trabalhar em conformidade 

com o horário e a disponibilidade do entrevistado, e não com o seu 

horário e disponibilidade. A natureza da entrevista é muito mais 

aberta, e o entrevistado pode não cooperar integralmente ao 

responder às questões. De forma similar, ao fazer observações das 

atividades da vida real, você está entrando no mundo do indivíduo 

que está sendo estudado, e não o contrário; nessas condições, você 

pode precisar fazer preparativos especiais para poder agir como um 

observador (ou mesmo como um observador participante). (YIN 2001, 

p.94) 

  O desafio deste estudo é aliar uma pesquisa qualitativa baseada no 

caráter subjetivo do objeto analisado, estudando as suas particularidades e 

experiências individuais. Com a pesquisa qualitativa, os entrevistados estão 

mais livres para apontar os seus pontos de vista sobre determinados assuntos 

que estejam relacionados com o objeto de estudo. 

 Sendo assim, a análise dos conteúdos do questionário se dará por meio 

de proximidade das respostas, na utilização de palavras-chaves repetidas. 

Serão definidos três ou quatro itens para contemplar as argumentações dos 

respondentes, também será dado um direcionamento e objetivo nas questões 

mais pertinentes e serão usados exemplos dos respondentes para demonstrar 

um fato ou questionamento.  
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Baseado na amostragem de 26 alunos e 1 professor, foram realizados  

21 questionários e 6 ausências, a partir das repostas será feita a análise dos 

dados do questionário. 

 

6.1– PERGUNTA 1 

 

Onde e como ouviu o termo Psicomotricidade? 

 

A escolha desta pergunta foi para descobrir dos respondentes onde e se 

já haviam escutado o termo antes do curso de especialização, o termo 

Psicomotricidade é usado em exemplificações e também como disciplinas em 

outras graduações e especializações.   

Foram 3 respondentes que disseram ter ouvido o termo no momento de 

inscrição do curso de especialização, o restante já havia escutado o termo no 

trabalho, lido em artigos ou livros, na fala de professores em outras disciplinas, 

mas somente 8 respondentes já terem estudado a Psicomotricidade em suas 

graduações ou em outras especializações, e também foi citado o curso normal. 

Psicomotricidade, portanto, é um termo empregado para uma 
concepção de movimento organizado e integrado, em função das 
experiências vividas pelo sujeito cuja ação é resultante de sua 
individualidade, sua linguagem e sua socialização. (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE PSICOMOTRICIDADE, 2017) 

 Cada teórico estudado da Psicomotricidade possui uma definição 

particular sobre o que significa o termo em si, por isso optei por utilizar a 

definição usada pela Associação que rege a Psicomotricidade em nosso país, 

porém é algo difícil de entendimento, pois só se entende o real sentido da 

Psicomotricidade sentindo e vivenciando. Que é o que veremos nas próximas 

perguntas e nas respostas analisadas.   

 

6.2– PERGUNTA 2 

 

Como foi seu primeiro contato com a Psicomotricidade? 
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A partir da definição e de nossos estudos sobre a Psicomotricidade, 

cada respondente seguiu sua própria perspectiva acerca de seu primeiro 

contato, porém em todas as respostas encontrei a palavra prática relacionada 

com o termo, não que a teoria seja subjulgada, mas em se tratando de 

Psicomotricidade a teoria vem junto com a prática, no sentido inclusive de 

explicá-la. 

Entre os resultados foram propostos 4 proposições, em que encontrei: 3 

respostas através da prática docente; 9 respostas somente de forma teórica; 9 

respostas já haviam tido a prática em Psicomotricidade, sendo 4 afirmações de 

contato inicial no curso de especialização.  
 

6.3– PERGUNTA 3  

 

 

Por que escolheu fazer este curso de Pós-Graduação em Educação 

Psicomotora no Colégio Pedro II? 

 

Entre os resultados foram propostos 4 proposições, em que encontrei: 1 

relação com plano de carreira, 3 por causa do nome da Instituição e por ser 

gratuito, 4 para dar continuidade nos estudos e 13 com relação ao trabalho (a 

prática docente), através de uma demanda pessoal e necessidade para 

melhorar sua atuação. 

Segundo Professora respondente 2, “Procurava por uma especialização 

e optei por essa porque tenho interesse em Psicologia. A princípio, pensei que 

seria uma formação mais teórica, voltada para a psicologia.” 

 Destaco esta resposta, pois tem relação com a abordagem da 

Psicomotricidade, já citada anteriormente, em que a prática vem associada 

com a teoria. E esta relação ainda será bastante descrita neste estudo.  

 

6.4– PERGUNTA 4 

  

Qual motivo você acredita que o critério de seleção dos alunos do curso era ser 

docente (preferencialmente da rede pública de ensino)? 
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O objetivo desta pergunta era de compreender a visão do respondente 

sobre o critério de seleção do curso e as respostas se complementaram, por 

isso esta quantificação foi direcionada para análise, nos argumentos mais 

utilizados, portanto, tiveram respostas que se encaixaram em mais de um 

critério, principalmente as duas últimas. 

Entre os resultados foram propostos 4 proposições, em que encontrei: 1 

somente por ser um critério de escolha, 4 a proposta do curso é a área 

educacional e não a área clínica, 7 pela necessidade/carência da Rede Pública 

de ensino e 9 para buscar uma formação docente continuada de qualidade.  

 

6.5– PERGUNTA 5 

 

Quais eram suas expectativas em relação ao curso? O curso atingiu ou não? 
 

Entre os resultados foram propostos 3 proposições, em que encontrei: 4  

contatos com outras realidades e troca de experiências, 7 para melhorar a 

prática docente, 10 para ampliar o conhecimento.  

 Em relação ao se o curso conseguiu atingir as expectativas, as 

respostas foram unânimes em dizer que sim, inclusive superaram. 

“Acreditava que o curso fosse trazer conhecimentos e fundamentos 
para o circuito psicomotor que até então eu fazia. Não, o curso não 
atingiu minhas expectativas ao circuito psicomotor, porque o conceito 
de Psicomotricidade estudado no curso me mostrou que a forma 
cartesiana que eu trabalhava deveria ser revista, trazendo outro 
conceito que não fazia parte da minha expectativa, porém gerando 
outro significado para toda a minha prática pedagógica.” (Professora 
respondente 3) 

O conceito estudado ao longo do curso modificou a visão do 

respondente em relação à atuação com a Psicomotricidade, prevendo inclusive 

a pergunta que viria a seguir. Destaco também o fato de que em diversas 

respostas foi encontrado a palavra olhar, presente no nome que dá título a este 

estudo. 
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6.6– PERGUNTA 6 

 

Alguma coisa mudou na sua visão acerca da Psicomotricidade? 
 

Entre os resultados foram propostos 4 proposições, em que encontrei: 2 

que  todo professor precisa conhecer a Psicomotricidade, 6 olhar o sujeito 

como um todo, 6  mudança de visão de mundo e 7 para conhecimento, 

entendimento e elaboração de novos saberes e conceitos.  

Segundo Morin (201-?,p.13), “compreender não só os outros como a si 

mesmo, a necessidade de se auto-examinar, de analisar a auto-justificação, 

pois o mundo está cada vez mais devastado pela incompreensão que é o 

câncer do relacionamento entre os seres humanos.” E como a partir do contato 

com os preceitos da Psicomotricidade, é preciso olhar primeiro para dentro de 

si. 

Temos de trabalhar o nosso emocional e também o nosso motor, 

desenvolver também as nossas habilidades, ter segurança no que propomos e 

clareza do que desejamos atingir como meta. 

Ao analisar esta pergunta percebi que os respondentes a partir deste 

momento já começam a relacionar suas respostas com vida pessoal e 

profissional, e isso é extremamente plausível, pois logo no início do curso, em 

uma das aulas nós aprendemos que um psicomotricista precisa se entender 

para depois tentar compreender o outro, que não existe um trabalho 

psicomotor. 

Autoconhecimento é outra palavra que aparece bastante nas respostas 

ao questionário, novamente a importância do olhar psicomotor foi tratada em 

diferentes respostas e por fim e afeto/afetar.  

 

6.7– PERGUNTA 7 

 

Você acredita na Psicomotricidade e na Educação Psicomotora? Por quê? 
 

Todos os respondentes foram unânimes em acreditarem na 

Psicomotricidade e na Educação Psicomotora, todavia suas complementações 
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não divergiram, mas se integraram em uma única resposta. Para exemplificar 

destaco duas respostas que irão mostrar estas relações, novamente a 

pessoalidade e o profissionalismo se misturam. 

Acredito absolutamente. Porque ela nos permite observar, analisar 
sem a interferência de estereótipos; somos “convidados” a 
atentarmos às subjetividades antes mesmo de trabalharmos os 
indivíduos. A Psicomotricidade é minuciosa e não impõe padrões de 
aprendizagem, ela trabalha o sujeito para as relações e experiências 
contemplando corpo e mente, valorando igualmente ambos. 
(Professor respondente 9)  

Sim, se antes da pós-graduação já acreditava hoje tenho certeza. 
Como falei anteriormente, todo o processo de construção do meu 
aprendizado durante a pós-graduação me levou a percepção da 
necessidade do olhar psicomotor, e o desenvolvimento desse olhar 
que me leva a acreditar mais, pois acredito fortemente na 
necessidade de observamos o máximo possível nossos alunos como 
sujeitos, e a partir daí podermos agir diante das necessidades do 
mesmo. (Professora respondente 3) 

Entre os resultados foram propostos 4 proposições, em que encontrei: 1 

para melhorar a qualidade de vida do sujeito, 5 em relação ao afetar e ser 

afetado na relação com o outro e 15 o olhar psicomotor por parte dos docentes 

e entendimento do sujeito em sua integralidade. 

Segundo Alves (2011), para haver sucesso, uma vez que o trabalho da 

Psicomotricidade requer calma e paciência, a criança precisa sentir segurança 

e confiança naquele que irá penetrar o seu mundo e muitas vezes o que 

precisa de cuidado e atenção ela não mostra, por isso um olhar atento é 

sempre importante no trabalho com Psicomotricidade.  

 

6.8– PERGUNTA 8 

 

Sobre sua prática pedagógica, como era antes do curso e após o curso? Se 

houver algum episódio que lembre e ache interessante compartilhar, descreva: 

 

Ao pensar e elaborar esta pergunta foi pensado no foco deste trabalho, 

sobre saber as impressões do grupo e saber se o questionamento deste estudo 

seria contemplado com uma boa reflexão coletiva, principalmente em relação à 

prática pedagógica.  
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A expectativa foi maior do que do que o esperado, pois além de 

responder a situação-problema da pesquisa, ampliou o direcionamento da 

mesma e me transportou para outros questionamentos, inclusive no campo 

pessoal, pois em todas as respostas foi mencionada a mudança da prática 

através de um autoconhecimento. 

Para a análise deste conteúdo não consegui definir três ou quatro itens e 

quantificar as respostas, pois elas se completaram, e de certa forma estão 

usando a mesma essência na resposta, quando não estão usando inclusive as 

mesmas palavras. Sendo assim, foi realizado uma unificação das respostas, 

com a intenção de contemplar todas as informações transmitidas pelos 

respondentes. E destaco duas respostas que servem de exemplo desta 

questão, em uma delas com um evento real de atuação da Psicomotricidade e 

o olhar psicomotor na prática. 

Em primeiro lugar, todas as respostas apresentaram o termo e ação de 

mudança, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional ( de atitude e na 

prática ), a identificação e utilização do olhar psicomotor, a valorização da 

relação com o outro, respeito ao tempo de desenvolvimento dos alunos, maior 

disponibilidade, inclusive corporal e de escuta com o outro, o 

autoconhecimento e a importância da prática psicomotora.  

Minha prática pedagógica antes do curso era mais tradicional, 
observava mais meus alunos pelos resultados das atividades e 
avaliações/provas que eles realizavam. Após o curso, procuro 
trabalhar com muitas atividades práticas, observando quais 
potencialidades preciso trabalhar no meus alunos. (professora 
respondente 11) 

Hoje posso afirmar que existe um olhar psicomotor na minha prática 
pedagógica. Situações que acontecem em sala de aula são 
administradas de maneira diferente. No último dia de aula com os 
meus alunos fizemos uma festa. As crianças prepararam um cartão e 
todos assinaram. Um aluno assinou, mas disse que não deveria 
porque não gostava de mim. Não me afetei pelas palavras (algo que 
aprendemos no curso). Esse era o momento dele de externar o que 
sentia. Dei um presente para cada criança e as abracei. Ele aceitou o 
presente, mas não quis me abraçar. Ficou emburrado o tempo todo. 
Não era um comportamento “típico” deste aluno. Dei-me conta de que 
ele não sabia lidar com a despedida, eu apenas falei: “eu também 
não gosto de despedida. É muito chato!” ele balançou a cabeça. No 
decorrer da festa, ele me procurou e me abraçou. Disse que sentiria 
minha falta. Essa maneira de mediar um conflito só foi possível por 
conta de um olhar psicomotor. (Professora respondente 7) 
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6.9– PERGUNTA 9 

 

Você acha importante todos os professores e envolvidos no processo ensino-

aprendizagem pudessem ter conhecimento sobre a Psicomotricidade, e assim 

utilizassem a Educação Psicomotora no dia-a-dia da Unidade Escolar? 

 

Essa questão é hipotética, e na verdade, é algo que perguntei somente 

para aguçar e instigar uma reflexão coletiva, em que na verdade as propostas 

que serão dadas na questão seguinte serão o foco. Todos os respondentes 

foram unânimes em dizer que sim, acham importante os agentes do ensino-

aprendizagem conhecerem e atuarem com a Psicomotricidade, inclusive em 

uma das respostas foi citado a melhoria e qualidade deste ensino.  

 

6.9.1– PERGUNTA 9.1 

 

Sugestões para a prática deste processo? 

 

- Romper barreiras do ensino tradicional; 

- Inclusão de disciplinas com abordagem da Psicomotricidade nos cursos de 

formação docente; 

- Formação continuada para docentes; 

- Workshops, cursos constantes, inclusive para a comunidade escolar; 

- Criação de espaços psicomotores em escolas e universidades; 

- Supervisão educativa; 

- Inclusão de vivências em centro de estudos, encontros pedagógicos, reunião 

de responsáveis, etc; 

- Atuação de psicomotricista nas Unidades Escolares; 

- Regulamentação da profissão; 

 

6.10– PERGUNTA 10 

 

Para concluir, qual a importância da Psicomotricidade em sua vida? 
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O objetivo desta pergunta para finalizar o questionário era o resgate da 

visão da Psicomotricidade de cunho pessoal, porém como descrito, esta 

realidade esteve presente em todas as respostas dadas pelo grupo, sempre 

permeando o profissional e o pessoal. Acredito que este fato que ocorreu é de 

suma importância, pois em todas as nossas aulas e vivências foi nos passado 

uma consciência consigo e com o próximo. Portanto, fico bastante satisfeita de 

ver que as respostas dadas pelos colegas estão de acordo com nossos 

ensinamentos e estudos. 

Entre os resultados foram propostos 4 proposições, em que encontrei: 3 

em relação de mudança de atitudes, no âmbito pessoal e profissional, 5 

relacionar-se com o outro, 5 com a mudança do olhar para si e para o outro e 8 

em relação ao autoconhecimento. 

Para refletir sobre a prática do conhecer e autoconhecer, que ficou 

bastante evidentes nos respostas lidas, acho interessante trazer uma reflexão 

de Edgar Morin para ilustrar a importância da relação com o outro.  

Nunca se ensina sobre compreender uns aos outros, como 

compreender nossos vizinhos, nossos parentes, nossos pais. O que 

significa compreender? A palavra compreender vem de 

compreendere em latim, que quer dizer: colocar junto todos os 

elementos de explicação, quer dizer, não ter somente um elemento 

de explicação, mas diversos. Mas a compreensão humana vai além 

disso, porque na realidade ela comporta uma parte de empatia e 

identificação, o que faz com que se compreenda alguém que chora, 

por exemplo, não é analisando as lágrimas no microscópios, mas 

porque sabe-se do significado da dor, da emoção, por isso é preciso 

compreender a compaixão que quer dizer sofrer junto, é isto que 

permite a verdadeira comunicação humana. (MORIN, 2011, p. 23) 

Termino esta análise de conteúdos da pesquisa com os comentários dos 

respondentes no final do questionário, e após estas reflexões diversos outros 

questionamentos tornam-se pertinentes. 

A Psicomotricidade tomou uma importância na minha vida que nem 

eu imaginava, tanto pessoalmente quando profissionalmente, hoje em 

dia me encontrei como profissional e sei que quero cada dia mais 

estar envolvida com a Psicomotricidade, me sinto realizada a partir da 

Psicomotricidade. (Professor respondente 9) 

Acho interessante colocar que a realidade esbarra nas barreiras 

legais e do julgamento dos outros que acreditam na reprodução e 

repetição como único meio de aprendizado e conteúdos para a escola 

e limitam a prática a resultados numéricos. (Professora respondente 

20) 
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7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da preparação e elaboração deste estudo pude compreender 

que através desses novos conhecimentos sobre a Psicomotricidade 

relacionados com a base teórica possa trazer uma inovação e até mesmo mais 

liberdade para a prática docente, possibilitando a utilização de um novo olhar 

mediante os problemas e as circunstâncias encontradas no dia a dia em sala 

de aula.  

Outra questão bastante pertinente para este estudo é o 

autoconhecimento, que por ser uma palavra tão importante e tão complexa, no 

sentido prático a através do uso do olhar psicomotor é realmente o que leva ao 

entendimento das possibilidades e as singularidades de cada sujeito. Sendo 

este sujeito nós mesmos ou o outro que espera uma intervenção de nossa 

parte. 

As possibilidades do corpo são infinitas, e a cada teórico estudado, vão 

dando “liga” (não consegui achar outro termo para descrever) nas nossas 

atuações no cotidiano escolar, e principalmente dando base para podermos 

discutir e também valorizar a nossa prática, e digo na terceira pessoa do plural, 

pois baseada nas repostas dadas pelos docentes entrevistados, consigo 

concluir que de fato o olhar psicomotor modifica de fato a relação com o outro e  

consigo mesmo, e no que diz respeito à situação-problema deste estudo tem 

função primordial na prática pedagógica. 

Por meio do movimento o sujeito atua no mundo, dispondo de suas 

capacidades afetivas, intelectuais e motoras, estabelecendo esta relação 

conforme sua tonicidade que é construída diariamente de acordo com as 

limitações e estimulações que lhe são impostas pelo meio na qual está inserida 

e pelas pessoas que a cercam, e neste curso venho aprendendo muito sobre a 

importância do diálogo tônico. 

Com a junção da teoria com as respostas do questionário consigo 

compreender que o olhar para o outro deve ser isento de julgamentos, e este 

olhar para os alunos inicialmente deve ser considerado “zero”, exatamente sem 

julgar, sem colocar meus próprios valores nesta observação. Pois só assim 

poderemos ter e fazer uma avaliação deste sujeito, do que ele necessita e qual 

intervenção se fazer. Segundo Alves (2013) o objetivo do professor é  levantar 
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possibilidade de não pensar apenas em educação dos sujeitos e sim na 

formação desses alunos em seres humanos, pensar em um assujeitamento, e 

que este docente não precisar sentir culpa sobre sua prática, e sim entender 

como pode afetar este sujeito. 

A compreensão é a um só tempo meio e fim da comunicação 

humana. (...) O planeta necessita, em todos os sentidos de 

compreensão mútua. Considerando a importância da educação para 

a compreensão, em todos os níveis educativos e em todas as idades, 

o desenvolvimento da compreensão pede a reforma das 

mentalidades.  (MORIN, 2011, p. 17) 

 

Cuidar e educar, sobre o papel do afeto na relação pedagógica em 

relação ao desenvolvimento cognitivo, ou seja, oferecer oportunidades para 

que o processo ensino-aprendizagem seja de fato um lugar de 

desenvolvimento de potencialidades, de crescimento pessoal, intelectual e 

principalmente de descobertas, sendo permeado por prazer e vontade de se 

sentir parte integrante deste processo, sem que haja uma hierarquização deste 

relacionamento, que este possa ser mais um instrumento de busca e 

construção do conhecimento. 

A partir deste estudo e principalmente pela pesquisa de campo, bem 

como a observação da minha própria prática, fico com um novo 

questionamento e aprofundar a questão 9 e 9.1, no que diz respeito à 

importância da Psicomotricidade na área educacional, e principalmente no dia 

a dia da prática docente, em como podemos aliar este fato a formação docente.  

Portanto, em um futuro não distante pretendo continuar este estudo 

baseado na formação docente com base na Educação Psicomotora, que olha 

todos os sujeitos como um todo, e como peças principais da engrenagem 

ensino-aprendizagem, é nosso dever sonhar com a humanidade de amanhã, 

preparar caminhos para o progresso e legar instintos e conhecimentos mais 

pertinentes e aspirações mais elaboradas.  
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APÊNDICE  

 

UMA VISÃO PARTICULAR 

- Mudança de uma prática através da utilização da Educação Psicomotora –  

 

Sou formada no Curso Normal de Formação de Professores, no Ensino 

Médio, no Instituto de Educação Sarah Kubitschek, em que tive contato com a 

Psicomotricidade de forma bem ampla e superficial, somente no que diz 

respeito ao movimento. E em meu primeiro emprego numa escola particular 

existia um ambiente intitulado sala de Psicomotricidade, e eu sem 

conhecimento somente seguia as regras impostas pela instituição. 

A sala era composta de diferentes materiais, que eram dispostos em 

cima de mesas, tinha algumas esteiras para sentar no chão e alguns livros de 

histórias. A turma devia entrar toda junta e se sentavam nas mesas e 

utilizavam os jogos por meio de rodízio imposto por mim, jogos estes em sua 

grande maioria que valorizavam a coordenação motora fina.  

Nenhum barulho excessivo era permitido neste ambiente. As esteiras 

eram utilizadas somente na mesma formação para a contação de histórias, 

feitas por mim, às vezes era permitido o manuseio dos livros pelos alunos, 

porém sob minha vigilância. Nenhum dano era permitido a esta sala. 

Na graduação, Licenciatura em Educação Física, na UFRJ, nos 

primeiros períodos o movimento era banalizado, ou seja, o foco era a utilização  

e mera reprodução de movimentos, até que estes ficassem de forma correta 

para que no futuro eu como professora pudesse ensinar meus alunos de 

maneira correta. Uma visão bem tradicional da Educação Física. O movimento 

pelo movimento, só e somente.  

Ao longo do curso tive a oportunidade de me apaixonar pela graduação 

que eu tinha escolhido, pois conheci diversos professores “rebeldes”, que iam 

contra este ensino metodizado, e comecei a me inspirar nestes exemplos. 

Neste momento já atuava na área da educação pública, foi quando eu tive 

contato com a Psicomotricidade através de grandes mestres. A partir daí já 

sabia como eu queria dar aula e que tipo de professora eu seria. 
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Aquela dinâmica que segue métodos até então pré-determinados já não 

fazia mais parte do meu jeito de ensinar. Atuei por muitos anos na educação 

regular, sendo professora de disciplinas integradas, e já aí utilizava o 

movimento como aliado ao ensino. Sou funcionária do município de Angra dos 

Reis, e lá cada professor deve sempre relatar suas estratégias em sala, e seus 

métodos, e eu sempre falava que não tinha um método único, que usava o 

método “misturado”, pois era o que os alunos necessitavam nas diversas 

situações apresentadas.  Então sempre escrevia que utilizava o método global. 

Minha prática trazia resultados com as turmas nas quais eu pude realizar 

essas atividades, que são sempre experimentais, pois não sabemos se daria 

ou não certo, e por isso sempre me davam as turmas que já estavam 

estereotipadas e rotuladas pela escola. No início era bem difícil, mas depois fui 

percebendo que poderia crescer bastante com esta troca. E de fato tínhamos 

bons resultados, nas diferentes áreas, cognitiva, afetiva, e psico-social.  

Enfim já utilizava a Educação Psicomotora (ainda estou iniciando meus 

estudos), mas foi na Pós-Graduação do Colégio Pedro II que tive contato com 

outros grandes mestres e assim posso dar continuidade com minhas 

experiências pedagógicas baseadas nos conhecimentos da Psicomotricidade, 

utilizando um olhar psicomotor como instrumento interdisciplinar, não só com 

os alunos, mas também com os demais colegas, funcionários, pais e 

principalmente para mim, este foi o maior aprendizado, o autoconhecimento.  
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ANEXO A 

 

QUESTIONÁRIO PARA ESTUDO DE CASO 

 OBJETIVO: 

- Entender o olhar psicomotor de docentes de diferentes modalidades de ensino, também 

estudantes do curso de Pós-Graduação em Educação Psicomotora do Colégio Pedro II,  como 

instrumento transdisciplinar na Educação Básica. 

- Compreender a importância dos conhecimentos da Psicomotricidade no campo da Educação, 

destacando sua importância como prática pedagógica na aprendizagem global dos alunos 

atendidos por educadores com vivência na Psicomotricidade. 

- Relacionar a realidade e as expectativas dos docentes na Educação Básica em relação aos 

pressupostos teóricos e práticos aplicados pela Psicomotricidade e Educação Psicomotora. 

- Investigar a influência da Psicomotricidade na prática cotidiana dos docentes/alunos após as 

aulas e vivências do curso de Pós-Graduação em Educação Psicomotora no Colégio Pedro II. 

 Sua participação é fundamental para o entendimento das questões 

levantadas na pesquisa e alcançar os objetivos propostos. Desde já 

agradeço carinhosamente:  

1 – Onde e como ouviu o termo Psicomotricidade? 

2 - Como foi seu primeiro contato com a Psicomotricidade? 

3 - Por que escolheu fazer este curso de Pós-Graduação em Educação 

Psicomotora no Colégio Pedro II? 

4 - Qual motivo você acredita que o critério de seleção dos alunos do curso era 

ser docente (preferencialmente da rede pública de ensino)? 

5 - Quais eram suas expectativas em relação ao curso? O curso atingiu ou 

não?  

6 - Alguma coisa mudou na sua visão acerca da Psicomotricidade? 

7 - Você acredita na Psicomotricidade e na Educação Psicomotora? Por quê? 

8 - Sobre sua prática pedagógica, como era antes do curso e após o curso? Se 

houver algum episódio que lembre e ache interessante compartilhar, descreva: 

Hipoteticamente: 
9 - Você acha importante todos os professores e envolvidos no processo 
ensino-aprendizagem pudessem ter conhecimento sobre a Psicomotricidade, e 
assim utilizassem a Educação Psicomotora no dia-a-dia da Unidade Escolar? 
9.1 - Sugestões para a prática deste processo? 

 10 - Para concluir, qual a importância da Psicomotricidade em sua vida? 

- O espaço está aberto para compartilhar algo que ache interessante e não 

esteja contemplado na pesquisa. 
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ANEXO B 

 

Educação é tudo 

Se você leu até aqui, continue. 
Por Educação. 

Porque Educação é a única maneira 
De nós todos continuarmos. 

Educação é tudo na vida. 
Quando você diz bom-dia, 

É Educação. 
Quando você aprende a ler 

Ou a voar, é Educação. 
Quando você planta uma árvore 

Ou deixa de jogar poluentes 
Nos rios e mares, é Educação 

Quando você passa 
Por um museu, um teatro, 

Uma igreja ou um lugar histórico 
E entende o que isto significa, 

É Educação. 
Educação é o maior patrimônio 

De um ser humano 
Porque Educação não é só 
Aprender a ler e escrever 

Educação é você aprendendo 
O seu próprio país e mundo. 

E, neste processo, aprendendo  
sobre você mesmo. 

Muito mais: Educação são todos  
aprendendo sobre todos. 

Educação são 165 milhões 
Perguntando quem somos 

E para onde vamos. 
E descobrindo a magia 

E o poder das respostas. 
Quem tem Educação, 

Tem muito mais do que um país. 
Tem uma nação. 

E quando cada ser humano nasce, 
É como se uma biblioteca inteira 

Começasse a ser construída. 
Um processo que 

Não termina nunca. 
E que se chama FUTURO. 

 
Fundação Roberto Marinho 

 

 


