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RESUMO 

 

FERREIRA, Fernanda da Silva. Psicomotricidade na Educação Física: como ocorre sua 

utilização nas escolas de Educação Infantil da Zona Oeste do Rio de Janeiro. 2018. 97f. 

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 presente estudo buscou identificar como a Psicomotricidade é utilizada nas aulas de 

Educação Física para Educação Infantil em escolas públicas e particulares da Zona Oeste da 

cidade do Rio de Janeiro. Visto a Psicomotricidade desempenhar uma contribuição 

fundamental para Educação Física na Educação Infantil, quanto mais cedo à prática da 

Psicomotricidade for inserida no ambiente escolar melhores serão os benefícios cognitivos, 

afetivos e motores e consequentemente o processo de ensino-aprendizagem será favorecido, 

além de contribuir para construção do sujeito. Os principais autores utilizados nesta pesquisa 

foram: Silva et al. (2017), Alves (2016), Mattos e Kabarite (2016), Camargo e Maciel (2016), 

Venâncio et al. (2015), Bueno (2013), Duzzi et al. (2013), Aquino et al. (2012), Rossi (2012), 

Fontana (2012), Fonseca (2009), Ferrari (2009), Burguer e Krug (2009), Campão e 

Cecconcello (2008), e Lapierre (2002). Esta pesquisa também assinalou como a 

Psicomotricidade é trabalhada no ambiente escolar, bem como os benefícios e as 

contribuições dessa prática na Educação Infantil e investigou se os participantes do estudo 

consideram importante a inclusão da Psicomotricidade nas aulas de Educação Física. O estudo 

assumiu um enfoque fenomenológico com abordagem qualitativa. A amostra foi composta 

por dez professores de Educação Física de escolas pública e particulares da Zona Oeste da 

cidade do Rio de Janeiro que atuam em turmas de Educação Infantil. Para a coleta de dados 

foi utilizado um questionário com perguntas abertas e fechadas, a interpretação dos dados se 

deu pela análise do discurso para as questões abertas e em forma de gráficos para as questões 

fechadas. Os resultados permitiram identificar que a Psicomotricidade é utilizada nas suas 

aulas pelos docentes e também compreender o olhar dos participantes desta pesquisa sobre 

como a Psicomotricidade é desenvolvida nas suas aulas, quais são as estruturas psicomotoras 

mais trabalhadas, além de apresentar o ponto de vista dos docentes participantes sobre a 

importância de incluir a Psicomotricidade nas aulas de Educação Física para Educação 

Infantil, através das respostas obtidas no questionário. Neste trabalho foi possível identificar 

que falar em Psicomotricidade parece simples e fácil, mas ter a real dimensão do que ela é e 

do que envolve nem sempre fica evidente, conforme foi observado no discurso dos 

participantes, baseado no grau de conhecimento de cada um no campo da Psicomotricidade. 

Foi um trabalho enriquecedor para a área educacional, pois evidenciou pontos fundamentais 

da Psicomotricidade associados à Educação Física e à sua relevância para o desenvolvimento 

pleno do educando além de ter atingido os objetivos propostos pelo estudo. No trabalho com a 

Psicomotricidade mesmo tendo sido apontado por muitos autores como de fundamental 

importância na área educacional, os princípios teóricos e práticos ainda são pouco conhecidos 

pela população acadêmica, sugerindo assim que sejam realizados novos estudos abordando o 

tema e que sejam criadas formações continuadas que privilegiem os estudos na área da 

Psicomotricidade, não somente para os professores de Educação Física, mas para todos os 

docentes envolvidos no processo de ensino, principalmente na Educação Infantil das escolas 

públicas e particulares da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.    

 

Palavras-chave: Educação Física. Psicomotricidade. Educação Infantil. Zona Oeste.  
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1. INTRODUÇÃO 

A escola é considerada uma instituição de suma importância para a sociedade 

atual, sendo o lugar onde ocorre a transmissão do patrimônio cultural de geração em 

geração, tornando-se o melhor local para tratar o conhecimento produzido pelo homem 

(MARTINS; FENSTERSEIFER, 2009). 

A partir da informação acima, podemos dizer que o primeiro contato oficial da 

criança com a sociedade acontece com o seu ingresso na escola. É nesse ambiente 

escolar que a criança passa a ampliar seu entendimento de mundo e também percebe 

outras pessoas ao seu redor (BURGUER; KRUG, 2009). 

Diante do cenário enriquecedor que é o ambiente escolar, proporcionado pelo 

aprendizado e trocas de experiências, percebe-se que ele é um recinto privilegiado para 

promover o conhecimento. Deste modo, o professor tem papel fundamental dentro deste 

contexto ao assumir um trabalho comprometido com os educandos para que eles se 

desenvolvam integralmente (CAMARGO; MACIEL, 2016). 

Para Libâneo (1992), professores e colegas são partes quase inseparáveis do 

desenvolvimento individual e social da criança, pois é a escola que vai preparar o aluno 

para uma participação ativa e transformadora nas várias instâncias da sociedade. Por 

este motivo, é possível compreender o quanto a escola e nós, professores, possuímos um 

papel fundamental para construção do sujeito na etapa da Educação Infantil.  

No presente estudo foi realizada uma breve apresentação sobre a história da 

Psicomotricidade, como a Psicomotricidade é abordada no ambiente escolar, sua relação 

com a Educação Física e sua importância na Educação Infantil para em seguida 

aprofundar os conhecimentos em Psicomotricidade enquanto ferramenta para as aulas 

de Educação Física na Educação Infantil.  

Deste modo, podemos dizer que a escola tem papel fundamental no 

desenvolvimento no sistema psicomotor da criança, principalmente quando a Educação 

Psicomotora é trabalhada nas séries iniciais. Visto que, é na Educação Infantil, que a 

criança busca experiências em seu próprio corpo, formando conceitos e organizando o 

esquema corporal (ROSSI, 2012), assim como na aprendizagem dos elementos básicos 

da Psicomotricidade como: lateralidade, estruturação espacial, orientação temporal, 

equilíbrio, coordenação motora grossa, coordenação motora fina, imagem corporal, 

percepção visual e auditiva (KLEMPER, 2013 apud CAMPOS; SOUZA, 2014). 
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Se ocorrer algum problema de ordem psicomotora, a aprendizagem poderá ser 

prejudicada (FONTANA, 2012) e, por este motivo, a Educação Psicomotora é 

indispensável nas aprendizagens escolares, e deve ser proposta desde a escola maternal 

até as séries mais avançadas visto que, a Educação Psicomotora, por meio das estruturas 

psicomotoras, auxilia a criança em sua organização, oferecendo melhores possibilidades 

de resolver atividades educativas, propostas como exercícios de análise, lógica e que 

envolvam relações (CARON, 2010). 

Le Boulch (1987) assinala que o objetivo central da Educação Psicomotora pelo 

movimento é contribuir para o desenvolvimento psicomotor da criança, da qual depende 

a evolução de sua personalidade e o sucesso escolar. Neste caso, é fundamental que a 

escola, bem como os professores, tenha consciência do quanto um trabalho bem 

realizado, capaz de respeitar o desenvolvimento da criança, poderá interferir 

diretamente para o fracasso ou sucesso escolar.  

Para Rochael (2009 apud PESSANHA et al., 2015), a estrutura da Educação 

Psicomotora é a base fundamental para o processo de aprendizagem da criança e o 

desenvolvimento ocorre do geral para o específico. De acordo com Rossi (2012), a 

criança que apresenta o desenvolvimento psicomotor mal constituído poderá apresentar 

problemas na escrita, na leitura, na direção gráfica, na distinção de letras, na ordenação 

de sílabas, no pensamento abstrato e lógico, na análise gramatical, entre outras.  Diante 

deste fato, pode-se dizer que quanto mais rápido for estimulado à Educação 

Psicomotora com a criança, melhor será seu desempenho na aprendizagem 

(FONTANA, 2012). 

Para Borges e Silva (2008 apud MONTANHA, 2013) a Educação Psicomotora é 

uma ação pedagógica e psicológica que utiliza a disciplina de Educação Física com o 

intuito de normalizar ou melhorar o comportamento da criança. Já para Negrine (1987 

apud BERMUDEZ, 2013) a Educação Psicomotora tem como objetivo desenvolver a 

criança de forma integral buscando o equilíbrio biológico, psicológico e social. 

De acordo com Rossi (2012, p.2), 

 
O trabalho da Educação Psicomotora com as crianças deve estar voltado para 

a formação de uma base indispensável em seu desenvolvimento motor, 

afetivo e psicológico, dando oportunidade para que por meio de jogos, 

atividades lúdicas, se conscientize sobre seu corpo. Através dessas atividades 

lúdicas a criança desenvolve suas aptidões perceptivas como meio de 

ajustamento do comportamento psicomotor.  
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Segundo Le Boulch (1987, p.26), “menosprezar a influência de um bom 

desenvolvimento psicomotor seria limitar a importância da educação do corpo e recair 

numa atividade intelectualista”. Partindo dessa afirmação, faz-se necessário 

compreendermos a grandeza do que é a Psicomotricidade e todos os benefícios que traz 

para a vida do ser humano, e também quando não praticada corretamente, os problemas 

que isso poderá acarretar. 

Para Associação Brasileira de Psicomotricidade (ABP, 2007) a Psicomotricidade 

é definida como a ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo 

em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. Está relacionada ao 

processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e 

orgânicas. É sustentada por três conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o 

afeto. 

Segundo Venâncio et al. (2015, p.93), 

A Psicomotricidade é toda expressão corporal e intelectual da criança em 

relação ao mundo. Ela é capaz de contribuir junto à interpretação das ações 

corporais, tais como: diálogo, gestos, movimento e afetividade, para que, por 

meio das ações observáveis, seja possível entender como a criança manifesta, 

expressa e aperfeiçoa seus conhecimentos.  

 

A Psicomotricidade se propõe a permitir ao homem sentir o seu corpo, 

possibilitando-lhe a livre expressão de seu ser. Vale advertir que a Psicomotricidade não 

pode ser considerada como a salvadora, aquela que irá resolver todos os problemas 

encontrados em sala de aula. Ela é somente um meio de auxiliar a criança a superar suas 

dificuldades e prevenir possíveis inadaptações (OLIVEIRA, 2012). Ela é um meio que 

deve ser explorado no ambiente escolar em função dos inúmeros benefícios capazes de 

causar aos indivíduos envolvidos nessa prática. 

A Psicomotricidade está presente em todas as atividades que desenvolvem a 

motricidade das crianças, contribuindo para o conhecimento e o domínio de seu próprio 

corpo. Ela se constitui como a base fundamental para o processo de aprendizagem dos 

indivíduos além de ser um fator essencial e indispensável ao desenvolvimento global e 

uniforme da criança (FONTANA, 2012; ROSSI, 2012). Baseado na afirmação de 

Fontana é possível compreender o quanto a Psicomotricidade é relevante dentro do 

processo de ensino-aprendizagem, motivo pelo qual deve ser inserida no ambiente 

escolar, não somente nas aulas de Educação Física, mas na escola como um todo.  

Diante dos benefícios apontados acima, pode-se dizer que a atuação preventiva 

dos docentes é de extrema importância, tornando possível a diminuição do quantitativo 
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de crianças com dificuldades na aprendizagem e favorece o desenvolvimento global 

(KAMILA et al., 2010). Sendo assim, é válido destacar a importância da inclusão da 

Educação Psicomotora no ambiente escolar e neste trabalho a mesma será abordada 

dentro da disciplina Educação Física. 

Le Boulch (1987), em seus estudos, buscou diferenciar a Educação Psicomotora 

da Educação Física tradicional. O estudioso se opõe veementemente ao exercício 

mecanicista e à precocidade da formação esportiva. Le Boulch defende que acelerar o 

processo físico causa desequilíbrios na formação da personalidade. A Psicomotricidade, 

segundo entendimento do autor surgiu da insuficiência da Educação Física tradicional 

em suprir as necessidades da educação corporal.  

Para Melo (1989, apud CAMARGO; MACIEL, 2016, p.13), 

O professor, ao utilizar a Educação Psicomotora, deve estar atento às buscas 

e necessidades infantis, permitindo que as crianças vivam experiências de 

forma que ocorra a estimulação e a ampliação do conceito corporal. A 

estimulação inadequada no decorrer da infância provoca inúmeros distúrbios 

durante a vida adulta. Os exercícios propostos pelo agente educador devem 

considerar as funções psicomotoras (coordenação global, lateralidade, 

equilíbrio, dentre outras), buscando associá-las. No decurso dos jogos, 

principalmente dos jogos populares infantis, as crianças são estimuladas por 

inúmeras funções psicomotoras. 

Portanto, pode-se dizer que tanto a Educação Física como a Educação 

Psicomotora são necessárias no ambiente escolar, tornando-se importante para a grade 

curricular infantil, proporcionando para os educandos o seu desenvolvimento integral, 

no qual corpo e mente sejam únicos (MAGALHÃES et al., 2007). 

Para Le Boulch (1992 apud SANTOS, 2012, p.10), 

A Educação Física é o componente curricular que tem como papel 

fundamental a promoção da prática de atividades físicas visando qualidade de 

vida e, principalmente, o desenvolvimento do indivíduo como um todo 

através de uma prática voltada para a Psicomotricidade. Para o autor, esta 

ciência possibilita a melhora nos aspectos cognitivo, social, afetivo e motor, 

uma vez que propicia a interação da criança com o mundo que o cerca com 

os indivíduos ao seu redor e no estabelecimento de ligações afetivas e 

emocionais. 

De acordo com o PCN (2001 apud SENA, 2015, p.27),  

A Educação Física escolar não possui a intenção de fazer os alunos 

aprenderem a repetir gestos estereotipados, com o objetivo de apenas 

automatizá-los e reproduzi-los, mas sim de proporcionar a apropriação do 

processo de construção de conhecimentos relativos ao corpo e ao movimento, 

construindo uma possibilidade autônoma de utilização de seu potencial 

gestual, capacitando o sujeito a refletir sobre suas possibilidades corporais e, 

com autonomia, exercê-las de maneira social e culturalmente significativa e 

adequada.  



13 
 

 

O profissional de Educação Física tem um comprometimento atuar como 

mediador do processo de ensino-aprendizagem, no qual será capaz de assegurar uma 

aprendizagem significativa para o desenvolvimento integral dos alunos (CAMARGO; 

MACIEL, 2016). Durante as aulas o professor é capaz de propor atividades que 

favoreçam o processo de ensino-aprendizagem além de contribuir para formação da 

identidade das crianças envolvidas nas aulas.  

A prática psicomotora, por não ser diretiva, leva a criança a explorar o mundo 

exterior, por meio de experiências concretas. Uma observação do professor de maneira 

atenta faz com que muitas dificuldades não passem despercebidas, podendo, portanto, 

ser amenizadas ou até mesmo solucionadas (CLARA; FINK, 2012). 

Por não ser diretiva, a Educação Psicomotora oferece possibilidades e 

oportunidades para que as crianças tenham um crescimento mais harmonioso, 

assegurando seu desenvolvimento funcional de acordo com as possibilidades e as 

individualidades de cada um e buscando ajudar sua afetividade a expandir-se e a 

equilibrar-se por meio de um intercâmbio com o ambiente humano (VYGOTSKY, 1979 

apud FERREIRA; HEINSIUS, 2010). 

A estimulação do desenvolvimento psicomotor é fundamental para que haja 

consciência dos movimentos corporais integrados com sua emoção e expressados 

através desse movimento (BUENO, 2013), no entanto a Educação Física ainda carece 

de evolução ao carrega vestígios da sua história e na maioria dos ambientes escolares, 

ainda está voltada para o desenvolvimento motor, sem considerar o que está por trás da 

ação ou movimento realizado pela criança. Sendo assim esse é um ponto primordial 

quando falamos na relação entre Psicomotricidade e Educação Física.     

A Psicomotricidade possui a capacidade de perceber que é pelo corpo que todas 

as trocas são possíveis, que este corpo não é apenas físico, existe o corpo emocional, 

social, físico, cognitivo e político, e é nele que estão as marcas da história de cada ser 

humano. Por isso, devemos ser vistos como seres únicos, com vivências diferentes e 

com personalidade exclusiva, que podem adaptar-se ao meio em que se vive (social, 

familiar, político, escolar), desenvolvendo possibilidades de troca e de comunicação 

com o que está à sua volta. Esta troca, por meio do seu corpo em movimento, é o que 

possibilita a criança a crescer e desenvolver-se. A Educação Psicomotora veio suprir as 

exigências reais do corpo, ela é uma educação pelo movimento e não a educação do 

movimento como vista por muitas instituições e profissionais que estão preocupados 

apenas com a qualidade do gesto motor.  
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A Psicomotricidade pode e deve estar associada a diferentes práticas, não de 

acordo com qualquer estrutura metodológica rígida e preestabelecida, mas de acordo 

com as necessidades da criança, tendo sempre como pano de fundo os diferentes 

conhecimentos que a fundamentam (FERNANDES; GUTIERRES FILHO, 2015). 

A fim de confirmar o discurso acima, Mattos e Kabarite (2016) afirmam que o 

primordial na Psicomotricidade não é utilizar uma técnica nova ou diferente, o essencial 

é não perder de vista o sujeito, o objeto de estudo da Educação Psicomotora. 

Uma das principais características que deve nortear toda a intervenção do 

profissional que esteja envolvido com essa prática é a capacidade de olhar e escutar o 

ser humano de forma holística, onde todas as suas componentes são indissociáveis. 

(FERNANDES; GUTIERRES FILHO, 2015), ou seja, não existe a separação entre 

corpo e mente, mas sim um corpo que pensa, sente e age.  

A fim de ratificar esse olhar, Levin (1995) ressalta que a Psicomotricidade se 

ocupa de um sujeito que fala por meio do seu corpo, seus movimentos, suas posturas, 

seus gestos e seu tônus muscular. Deste modo, pode-se dizer que não é o corpo que 

sofre ou que fala, mas sim um sujeito que fala por meio do seu corpo. A partir dessa 

visão podemos perceber a importância que existe por trás do que muitas vezes 

consideramos um simples gesto motor.  Portanto, romper com o paralelismo psico-

motor, como se tratassem de duas entidades separadas do ser, é o grande desafio da 

Psicomotricidade (FONSECA, 2012). 

Em função da carência de estudos na área da Educação Física associados à 

Psicomotricidade, nesta pesquisa será destacada a importância da inclusão da 

Psicomotricidade nas aulas de Educação Física escolar e através de uma revisão 

bibliográfica será possível reunir os principais autores que falam sobre a 

Psicomotricidade no ambiente escolar e verificar se a mesma é desenvolvida nas aulas 

de Educação Física na Educação Infantil. 

Considerando os benefícios que a Psicomotricidade proporciona à criança no seu 

desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social, por meio de atividades motoras, 

destacadas anteriormente, este trabalho de conclusão de curso abordará os seguintes 

assuntos: “Psicomotricidade”, “Educação Física” e “Educação Infantil”, os mesmos 

serão correlacionados na tentativa de verificar através de um questionário aplicado para 

professores de Educação Física que atuam em escolas públicas e particulares da Zona 

Oeste da cidade do Rio de Janeiro. O problema desta pesquisa está em verificar se 

ocorre a inclusão da Psicomotricidade nas aulas de Educação Física para Educação 
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Infantil em escolas públicas e particulares da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, 

além de aprofundar os conhecimentos em Psicomotricidade, através de um estudo de 

caso, enquanto ferramenta para as aulas de Educação Física na Educação Infantil.  
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 2.  OBJETIVOS 

 2.1 Objetivo geral 

Identificar como a Psicomotricidade é utilizada nas aulas de Educação Física 

para Educação Infantil em escolas públicas e particulares da Zona Oeste da cidade do 

Rio de Janeiro.  

 

2.2 Objetivos específicos 

- Identificar se a Psicomotricidade é utilizada nas aulas de Educação Física na 

Educação Infantil.  

- Levantar junto aos docentes quais foram as estruturas psicomotoras mais 

trabalhadas a partir dos dados encontrados durante a realização da pesquisa. 

- Verificar se os professores de Educação Física consideram importante a 

inclusão da Psicomotricidade nas aulas para Educação Infantil. 
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3. JUSTIFICATIVA 

Considerando a relevância da Psicomotricidade no desenvolvimento integral da 

criança, o problema investigado possui grande relevância social tendo em vista que a 

Educação Psicomotora é o ponto de partida para o processo de aprendizagem infantil.  

Uma criança cuja Psicomotricidade não esteja bem desenvolvida pode apresentar 

dificuldades na aprendizagem escolar, por este motivo, identificamos a importância de 

se trabalhar a Psicomotricidade no ambiente escolar desde a Educação Infantil.  

Ressaltando o que nos afirma Alves (2011) a Psicomotricidade não pretende ser 

exclusiva e nem solucionar todos os problemas, mas sim, ser uma auxiliadora/método 

capaz de somar à evolução cognitiva, intelectual, expressiva e motora da criança.  

Diante do apresentado, a pesquisa poderá trazer contribuições aos profissionais 

da educação, em especial aos professores de Educação Física, de modo a identificar 

como a Psicomotricidade pode ser implementada no ambiente escolar, quais são as 

estruturas psicomotoras mais trabalhadas, além de verificar se os professores de 

Educação Física consideram importante a inclusão da Psicomotricidade nas aulas para 

Educação Infantil através das respostas obtidas no questionário.  

Desta forma, pode-se dizer que se trata de um trabalho enriquecedor para a área 

educacional, pois evidencia pontos fundamentais da Psicomotricidade associados à 

Educação Física e sua relevância para o desenvolvimento pleno do educando. Embora, o 

trabalho com a Psicomotricidade seja apontado por muitos estudiosos como de 

fundamental importância na área educacional, seus princípios teóricos ainda são pouco 

conhecidos pela população acadêmica. 
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4. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

4.1 O que é psicomotricidade 

De acordo com Alves (1998 apud SILVA et al., 2017), junto à história do corpo 

nasce a história da Psicomotricidade, pois o corpo é a fonte biológica de todos os 

comportamentos do indivíduo com a mãe e o mundo. O termo Psicomotricidade será 

explorado abaixo sob o ponto de vista de diversos estudiosos na aérea da 

Psicomotricidade, cada um assinalando seu ponto de vista. 

Para Lussac (2008), a Psicomotricidade surgiu com Dupré por meio de uma 

linha filosófica psiquiátrica, evidenciando que existia uma associação estreita entre o 

desenvolvimento da motricidade, inteligência e afetividade. 

Segundo Negrine (1995), foi na França no início do século XX que se originou e 

se impulsionou estudos e pesquisas sobre a Psicomotricidade. Ainda de acordo com 

Negrine (1995), "o nome Psicomotricidade surgiu da palavra grega psyqué, que em 

português significa alma, e do verbo latino moto, que em português significa mover com 

frequência, agitar com força". 

No ano de 1968 a Psicomotricidade se tornou realmente conhecida no Brasil por 

meio de cursos e disciplinas sobre a Psicomotricidade em faculdades do país. 

Primeiramente, ela foi introduzida em escolas especializadas como um recurso 

pedagógico no intuito de reparar problemas no desenvolvimento de crianças 

excepcionais (FALCÃO; BARRETO, 2009). Após este período a Psicomotricidade 

ampliou seus estudos nas áreas ligadas à aprendizagem (GALLARDO, 2009). 

Em 1995, em congresso realizado com profissionais de Psicomotricidade, a 

então Sociedade Brasileira de Psicomotricidade elaborou um conceito geral para definir 

o termo Psicomotricidade: “Uma ciência que tem por objeto o estudo do Homem, 

através de seu corpo em movimento, nas relações com seu mundo interno e externo”. A 

intervenção no campo psicomotor é concebida a partir de quatro áreas, a saber: 

estimulação, educação, reeducação e terapia psicomotora (SILVA et al., 2017), neste 

trabalho será considerada a área da Educação Psicomotora realizada dentro do ambiente 

escolar nas aulas de Educação Física. 

De acordo com Ajuriaguerra (1982 apud FERNANDES; BARROS, 2015) a 

Psicomotricidade é conceituada como a efetivação de um pensamento por meio de um 

ato motor coeso, harmonioso e preciso. 
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Segundo Caron (2010), a Psicomotricidade é definida como a relação do 

pensamento e a ação, envolvendo as emoções. Ela está arrolada ao processo de 

maturação, no qual o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas 

(FERREIRA; CAVALARI, 2010; FERNANDES, 2009 apud AQUINO, et al., 2012). 

Para Fonseca (2009) Psicomotricidade é uma prática que contribui para o pleno 

desenvolvimento da criança no ensino-aprendizagem, que favorece os aspectos físicos, 

mental e afetivo-emocional que contribuem para a formação da sua personalidade. 

Araujo e Silva (2013 apud VICENTE; LUCENA, 2016, p.3) argumentam que: 

A Psicomotricidade fundamenta-se em toda ação que o indivíduo exerce no 

meio, ou seja, no ambiente em que vive; sendo esta, a interação da 

motricidade e o psiquismo. Visando o desenvolvimento global do ser e 

levando em consideração a consciência motora, cognitiva e afetiva. Enfim 

proporcionando a conscientização do seu corpo por intermédio do 

movimento. Relatam que a mesma possui como componente de estudo o 

movimento humano, abrangendo áreas da saúde e pedagogia. 

Klemper (2013 apud CAMPOS; SOUZA, 2014) descreve que elementos básicos 

da Psicomotricidade são: equilíbrio, coordenação motora global, coordenação motora 

grossa e fina, coordenação óculo-manual, esquema corporal, imagem corporal, conceito 

corporal, lateralidade, estruturação espacial e temporal, percepção visual e auditiva. 

Para ele, não pode haver movimento sem atitude e nem coordenação de movimento sem 

um bom equilíbrio. 

Atualmente, a concepção de Psicomotricidade mais usada é a de Educação 

Psicomotora, na qual o foco é voltado para as potencialidades da criança, com 

atividades preventivas, sem estar baseada em sintomas apresentados. Essa Educação 

Psicomotora está inserida na Educação Básica da criança, tendo início na Educação 

Infantil (MELLO, 2006) e poderá contribui consideravelmente com o desenvolvimento 

infantil quando inserida nas aulas de Educação Física. 

Para Negrine (1995, p.15), 

A Educação Psicomotora é uma técnica, que através de exercícios e jogos 

adequados a cada faixa etária leva a criança ao desenvolvimento global de 

ser. Devendo estimular, de tal forma, toda uma atitude relacionada ao corpo, 

respeitando as diferenças individuais (o ser é único, diferenciado e especial) e 

levando a autonomia do indivíduo como lugar de percepção, expressão e 

criação em todo seu potencial.  

Para Rossi (2012), estudiosos do assunto acreditam que a Psicomotricidade 

auxilia e capacita melhor o aluno para uma melhor assimilação das aprendizagens 

escolares. Assim, buscou-se trazer seus recursos para a sala de aula, na modalidade da 

Educação Psicomotora. 



20 
 

 

4.2 A Psicomotricidade no ambiente escolar 

Para Le Boulch (1983 apud SILVA et al., 2017), “a Educação Psicomotora deve 

ser considerada uma educação de base na escola elementar, o ponto de partida de todas 

as aprendizagens pré-escolares e escolares”. Na década de 1960, Le Boulch, lutou e 

conquistou a inclusão da Educação Psicomotora nos cursos primários das escolas 

francesas. 

De acordo com Rossi (2012), a Psicomotricidade está em todas as atividades que 

envolvem a motricidade humana, dificilmente pode-se separar a criança do movimento 

e este movimento habitual está ligado diretamente ao desenvolvimento corporal. Ele é 

considerado a base fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem dos 

escolares. Para que essa aprendizagem ocorra da maneira efetivas é de suma 

importância que os elementos psicomotores - esquema corporal, estruturação espacial, 

lateralidade, orientação temporal, coordenação motora grossa e fina - sejam trabalhados 

constantemente no ambiente escolar, pois esses elementos que interferem diretamente 

no aprendizado da escrita e leitura, quando pouco desenvolvidos, ocasionam alguns 

déficits na compreensão de conhecimentos básicos, como das noções de tempo, espaço, 

conceitos e ideias. Em resumo, pode-se dizer que, quando esses elementos são mal 

estruturados, influenciarão diretamente na aquisição de conhecimentos, e que, no futuro, 

originarão barreiras capazes de prejudicar o aprendizado.  

Segundo Fonseca (2004), outra função atribuída à Educação Psicomotora é a da 

prevenção, na medida em que dá condições à criança desenvolver melhor em seu 

ambiente. É vista também como reeducativa quando trata de indivíduos que apresentam 

desde o mais leve retardo motor até problemas mais sérios, além de ser um meio de 

imprevisíveis recursos para combater a inadaptação escolar.  

Para Alves (1998 apud SILVA et al., 2017), para a maioria das crianças que 

passam por dificuldades na escolaridade, a causa do problema não está no nível 

cognitivo da classe a que chegaram, mas no nível das bases, ou seja, os elementos 

básicos, são considerados condições mínimas necessárias para uma boa aprendizagem, e 

compõem a estrutura da Educação Psicomotora (SILVA et al., 2017), ressaltando,  

assim, a importância de a Psicomotricidade estar inserida na Educação Básica desde a 

Educação Infantil. 

De acordo com Venâncio et al. (2015, p.93), 

O estudo psicomotor tende a beneficiar as crianças na escola devido ao amplo 

leque de recursos capazes de influenciar o desenvolvimento das funções 
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neuropsicológicas, impactando diretamente no processo de maturação e 

proporcionando meios que as capacitem para aquisição de habilidades e 

conhecimentos, tanto motores, quanto cognitivos e afetivos, respeitando 

totalmente os potenciais intelectuais, sociais, motores e psicomotores.  

Toda escola deve promover estímulos para desenvolver em seus alunos as 

habilidades de tônus, esquema corporal, orientação temporal, coordenação motora 

grossa e fina, equilíbrio, lateralidade, postura, estruturação espacial e pré-escrita 

(SILVA et al., 2017). 

O ambiente escolar deve propiciar um clima agradável onde os escolares possam 

se sentir seguros para que aproveitem ao máximo o tempo e o espaço oferecido a eles, 

permitindo que a criança se arrisque e vença seus medos experimentando novos desafios 

(BRASIL, 1998 apud AQUINO et al., 2012). A partir dessa visão é possível 

compreender o quanto as atividades espontâneas devem ser valorizadas e estimuladas 

por meio da exploração do ambiente escolar.  

Atualmente, ainda é possível observar que, em algumas práticas educativas, 

ainda existe a imposição de restrições do movimento. Deplorável, nos dias de hoje, 

acreditar que, para se alcançar um aprendizado efetivo e disciplinar, a criança deve se 

manter imóvel e em silêncio por um longo período. Infelizmente este caso ocorre 

porque ainda existe a ideia de que o movimento impede a concentração e a atenção da 

criança, prejudicando a aprendizagem (AQUINO et al., 2012). Enquanto este paradigma 

não for quebrado, ainda teremos muitas crianças sofrendo em função da contenção 

motora imposta pelo ambiente escolar tradicional.  

Le Boulch (1987, p.24), menciona que a Educação Psicomotora é uma 

preparação para a vida das crianças:  

A Educação Psicomotora na idade escolar deve ser antes de tudo, uma 

experiência ativa de confrontação com o meio. Dessa maneira, esse ensino 

segue uma perspectiva de uma verdadeira preparação para a vida que se deve 

inscrever no papel de escola, e os métodos pedagógicos renovados devem, 

por conseguinte, tender a ajudar a criança a desenvolver-se da melhor 

maneira possível, a tirar o melhor partido de todos os seus recursos, 

preparando para a vida social.  

Para Oliveira (2012), a Psicomotricidade quando devidamente inserida na ação 

pedagógica abrange todos os alunos, principalmente os alunos considerados com 

déficits de atenção, “alunos-problema”, “lentos”, “preguiçosos” e entre outros rótulos 

dados aos estudantes.   

A fim de ratificar as informações mencionadas acima, Silva et al., (2017) dizem 

que a Psicomotricidade, quando inserida no ambiente escolar, tem como objetivo educar 
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o movimento, ao mesmo tempo em que desenvolve a inteligência e a afetividade. 

Portanto, a Educação Psicomotora é indispensável a toda criança. 

4.3 A Psicomotricidade e sua relação com a Educação Física 

Este subcapítulo trata da Educação Física e sua relação com a Psicomotricidade 

na visão dos autores encontrados durante a pesquisa bibliográfica, apontando como 

ocorreu o surgimento da Psicomotricidade dentro das aulas de Educação Física, quais 

são os objetivos de ambas, como deve ser realizado o trabalho com crianças da Educação 

Infantil dentro do ambiente escolar, dentre outros aspectos.  

De acordo com Gallahue e Ozmun (2005), a Educação Física é uma disciplina 

que auxilia e beneficia a aprendizagem da criança na sua evolução motora, através do 

como mover estimulando os neurotransmissores para a execução das suas ações 

psicomotoras.  

Já para Hurtado (1991), a Educação Física representa um conjunto de atividades 

físicas, racionais e metódicas que se integram ao processo de educação global, visando o 

pleno desenvolvimento do aparelho locomotor, bem como ao desempenho normal das 

grandes funções vitais de um indivíduo e ao seu melhor relacionamento social. No 

entanto, dentro do ambiente escolar ainda é possível observar, aulas de Educação Física 

voltadas exclusivamente para o estímulo das habilidades motoras.  

Para Wallon (1995), o movimento não é puramente um deslocamento no espaço, 

muito menos uma simples contração muscular, e sim, um significado de relação afetiva 

com o mundo. Diante disso, Wallon afirma que o movimento é a única expressão e o 

primeiro instrumento do psiquismo. Neste contexto, pode-se dizer que o 

desenvolvimento motor é precursor de todas as demais áreas. Por não se apropriar da 

relação afetiva com o mundo da mesma forma que a Psicomotricidade, a Educação 

Física possui certa desvantagem, pois mesmo sendo capaz de trabalhar todas as 

estruturas psicomotoras fundamentais para o processo de ensino-aprendizagem bem 

como para a construção do indivíduo como sujeito, o conteúdo passado nas salas de aula 

normalmente está voltado apenas para o desenvolvimento das habilidades motoras e,  

infelizmente, a afetividade, fator imprescindível para a relação com o outro, é deixada de 

lado temos o sujeito fragmentado. 

Deste modo, de acordo com Aquino et al. (2012), o intelecto é construído a 

partir da atividade física, as funções motoras (movimento) não podem ser separadas do 
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desenvolvimento intelectual (memória, atenção e raciocínio) e nem da afetividade 

(emoções e sentimentos). 

     De acordo com Molinari e Sens (2002, apud VICENTE; LUCENA, 2016, 

p.6), 

A Educação Física escolar tem como base as necessidades dos educandos, 

pois possui como meta por meio da Psicomotricidade estimular a prática do 

movimento em todas as etapas da vida, levando em consideração o 

desenvolvimento global que se dá por via do movimento, da experiência, do 

contato do indivíduo com diversos estímulos, da ação, proporcionando assim 

para o mesmo plena consciência de si, como a consciência corporal que 

sente, movimenta, pensa, age, interiorizando todos estes aspectos para a 

conscientização das relações do seu eu com o espaço e tempo. 

Segundo Gava et al. (2010), quando a Educação Física surgiu na Educação 

Infantil, tinha como intuito instrumentalizar o aspecto psicomotor dos alunos por meio 

de atividades que trabalhassem a área motora, que poderia proporcionar também um 

êxito maior na alfabetização das crianças e dando suporte às aprendizagens de cunho 

“cognitivo”. Contudo, em algumas escolas públicas e particulares é possível observar 

que as aulas de Educação Física ainda estão carregadas de conteúdos tecnicistas, mesmo 

na Educação Infantil.  

No entanto, a Educação Física trabalhada nos primeiros anos escolares deve 

estar voltada para estimular através das atividades motoras, tarefas que auxiliem a 

criança na sua construção da identidade e autonomia, bem como na construção do 

conhecimento do meio social e físico e nas relações entre o eu e o mundo (NEIRA, 

2003).  

Foi assim que no Brasil a Psicomotricidade começou a ganhar espaço nas aulas 

de Educação Física, visando o desenvolvimento do aprendiz, com o intuito do 

desenvolvimento da criança, articulando-se com o ato de aprender, buscando a 

formação, e o desenvolvimento integral das crianças, sem separar o corpo e mente e, 

sim, realizando a sua integração com processos afetivos, psicomotores e cognitivos 

(CASTRO, 2008 apud VICENTE; LUCENA, 2016). A partir dessa visão do sujeito 

como um todo, foi possível incluir os princípios da Psicomotricidade no ambiente 

escolar dentro das aulas de Educação Física.  

De acordo com Campão e Cecconcello (2008), através das aulas de Educação 

Física é possível trabalhar com a Psicomotricidade desenvolvendo o potencial da 

criança, além de prepará-la para uma aprendizagem futura adequada. Vale ressaltar que, 

de acordo com Vital (2007), o trabalho da Psicomotricidade com as crianças deve 
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prever a formação base imprescindível para o desenvolvimento psicológico, afetivo e 

motor.  

É importante estimular a criança nos aspectos de coordenação motora, 

equilíbrio, lateralidade, noções de espaço e tempo, para que ela possa desenvolver suas 

funções psicomotoras e utilizar essas habilidades em várias situações (AQUINO et al., 

2012). A Educação Física é uma disciplina privilegiada por ser capaz e possuir um 

grande potencial para desenvolver todas as funções psicomotoras, no entanto ainda 

precisa olhar essas habilidades para algo além do motor, algo capaz de influenciar 

diretamente na construção da identidade e da autonomia dos alunos.  

Além do trabalho motor, a Psicomotricidade pode ajudar à criança no 

desenvolvimento do raciocínio, da imaginação, da criatividade, da afetividade e da 

socialização (BRASIL, 1998 apud AQUINO et al., 2012). 

Le Boulch (1988) salienta que a proposta de um trabalho psicomotor educativo 

surgiu devido ao fato de a Educação Física não atender às necessidades de uma 

educação voltada ao corpo, dando oportunidade para que a Psicomotricidade fosse 

inserida no ambiente escolar por meio da Educação Psicomotora. 

Segundo Goretti (1994 apud MANEIRA; GONÇALVES, 2015), a Educação 

Psicomotora iniciou na França, em meados de 1960, tendo como precursor o professor 

de Educação Física Jean Le Boulch. Naquele tempo já se visava o desenvolvimento 

global do sujeito por meio dos movimentos e objetivava-se evitar distúrbios de 

aprendizagem. Observa-se que já se evidenciava o uso de atividades psicomotoras para 

o desenvolvimento não só motor, mas também, afetivo e cognitivo.  

Para Lapierre e Aucouturier (1988), a Educação Psicomotora é uma ação 

psicopedagógica que utiliza os meios da Educação Física, com a finalidade de 

normalizar ou melhorar o comportamento do indivíduo. Na visão de Monteiro (2006), a 

Educação Física e a Psicomotricidade atuam em conjunto, desenvolvendo o aspecto 

motor e intelectual infantil. Esta atuação em conjunto é concretizada na compreensão da 

importância de inserir elementos de Psicomotricidade no ambiente escolar, almejando a 

formação global do aluno. 

Para Molinari e Sens (2002, apud VICENTE; LUCENA, 2016), a Educação 

Psicomotora é a educação do educando por meio de seu próprio corpo e do seu 

movimento, na qual o indivíduo é considerado na sua totalidade. No entanto, quando o 

aluno realiza qualquer atividade, utiliza o seu todo, deste modo, a Educação Física e a 

Psicomotricidade complementam-se. Partindo desse ponto de vista, ao utilizar a 
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Psicomotricidade nas aulas de Educação Física, só observamos pontos positivos a serem 

acrescentados, como apresentado a seguir.  

Para Fonseca (1985 apud SILVA et al., 2017), a Educação Psicomotora, 

mediada pelas aulas de Educação Física, tem muito a contribuir, porque tem como 

promover atividades que aprimorem as características anteriormente citadas; 

trabalhando paralelamente essas ações, respeitando o progresso da constituição 

fisiológica da criança e auxiliando esse processo.  

Desta forma, as atividades da Educação Física podem ser consideradas ações a 

serviço da Educação, pois elas cuidam do movimento, bem como das funções 

intelectuais e da afetividade (SILVA et al., 2017). 

Venâncio et al. (2015, p.93), 

A proposta da Educação Física com abordagem psicomotora vem com o 

objetivo de relacionar o movimento ao fator cognitivo, sendo que a Educação 

Física é a área que envolve a saúde nas suas totalidades, tais como, 

aperfeiçoamento, manutenção e reabilitação, por meio de atividades básicas 

como andar, correr, saltar, entre outros atos da vida diária, que por sua vez 

buscam o desenvolvimento motor. Partindo dessa premissa, a origem da 

Psicomotricidade, tem como função abordar na Educação Física, uma visão 

ampla e mudar o conceito de que o movimento é algo realizado de forma 

individualizada. A Psicomotricidade busca entender o que está por de traz do 

movimento, tais como: a comunicação e a expressão corporal. A proposta de 

trabalhar a Psicomotricidade de forma multidisciplinar destina-se a auxiliar a 

criança a tomar consciência de seu corpo, da lateralidade, localização no 

espaço, dominar seu tempo e adquirir, habilmente, a coordenação de seus 

gestos e movimentos. Tais alvos fazem com que a Educação Física e a 

Psicomotricidade sejam elementos importantes para desenvolvimento 

psíquico e motor de um indivíduo. 

De acordo com Kyrillos e Sanches (2004 apud VITAL, 2007), a Educação 

Física aliada a Psicomotricidade no dia-a-dia na escola, tem o objetivo de melhorar e 

oportunizar o sujeito ao movimento, facilitando melhorias nas possibilidades de 

adaptação ao mundo externo e auxiliando na estruturação das percepções. Ainda, 

segundo os autores, os benefícios dessa parceria protagonizada pela Educação Física 

e pela Psicomotricidade serão percebidos ao longo da vida do sujeito que 

possivelmente será um ser melhor resolvido em suas questões internas. 

Ainda de acordo com Kyrillos e Sanches (2004 apud VITAL, 2007, p.28), 

As atividades psicomotoras nas aulas de Educação Física devem ser 

fundamentadas em três aspectos: o movimento (como base das posturas e 

posicionamentos diante da vida), o intelecto (seu desenvolvimento depende 

do movimento para se estabelecer, desenvolver e realizar-se) e o afeto 

(envolve as relações do indivíduo com o mundo, com os outros e consigo 

mesmo). Sendo assim, a Psicomotricidade deve junto a Educação Física, 

garantir a afetividade e socialização no desenvolvimento das crianças, a 
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partir de atividades que estimulem a livre expressão e iniciativa, a busca da 

autoconfiança e aceitação e convivência com as inúmeras diferenças 

encontradas nos variados grupos de suas relações sociais, auxiliando seu 

crescimento pessoal e social. 

As atividades psicomotoras, jogos, brincadeiras, desenvolvidas nas aulas de 

Educação Física, devem integrar aspectos afetivos, cognitivos, motores e sociais e 

podem auxiliar no processo de ensino-aprendizagem e ainda melhorar o 

comportamento dos alunos. Na Educação Infantil, essas experiências devem ser 

vivenciadas a fim de que sejam internalizadas e assimiladas (ALVES, 2007). 

A aprendizagem da criança está ligada diretamente ao desenvolvimento 

psicomotor. Este fator é importante para unir a Psicomotricidade com a Educação 

Física, de modo a favorecer o desenvolvimento da criança como um todo, pois a 

Educação Psicomotora é baseada em uma ação educativa fundamentada no 

movimento natural consciente e espontâneo com a finalidade de normalizar, completar 

ou aperfeiçoar a conduta global da criança (SANTOS; COSTA, 2015). 

Portanto, a Psicomotricidade nas aulas de Educação Física tem o desafio de 

propiciar ao aluno o conhecimento do seu corpo utilizando-o como instrumento de 

expressão e realização de suas necessidades, havendo o respeito por suas experiências 

anteriores e permitindo condições de adquirir e criar novas possibilidades de 

movimento (KYRILLOS; SANCHES, 2004 apud VITAL, 2007). 

A prática de atividades físicas com regularidade na infância oferece imensos 

benefícios no desenvolvimento da criança, tais como: auxílio no crescimento físico, 

melhor desenvolvimento das capacidades físico-motoras, valorização da autoestima, 

auxílio no desenvolvimento cognitivo e criação de novas amizades (cooperação, 

socialização e afetividade). A mesma deve ser estimulada nas aulas de Educação 

Física Escolar, com o objetivo de socializar, prevenir a saúde dos alunos e desenvolver 

práticas corporais favoráveis à vida desses pequenos cidadãos (FERREIRA NETO, 

1995). 

Deste modo, percebe-se que o professor Le Boulch, em seus estudos, concluiu 

que as atividades de Educação Física não deveriam ser trabalhadas da mesma forma 

com todas as faixas etárias, já que cada idade tem suas necessidades de 

desenvolvimento específicas. Deste modo, compreende-se a necessidade de uma 

Educação Física voltada ao público infantil (MANEIRA; GONÇALVES, 2015) e 

oferecida por profissionais graduados na área. 
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É no ambiente escolar é que a criança adquire diversos tipos de conhecimentos, 

e, assim, a Educação Física acaba ocupando um espaço importante, pois ela possibilita 

ao educando uma formação integral, através do movimento. Como no meio escolar 

trabalha-se com a multidisciplinariedade, trabalhar nas aulas de Educação Física o 

conhecimento da Psicomotricidade é desenvolver o lado motor e intelectual das crianças 

(MONTEIRO, 2006). 

A relação existente entre Psicomotricidade e Educação Física está baseada nas 

necessidades das crianças e é fundamental para que haja um desenvolvimento e 

crescimento favorável a elas. Com a Educação Psicomotora a Educação Física passa a 

ter o objetivo de incentivar a prática do movimento em todas as etapas da vida de uma 

criança (MOLINARI; SENS, 2003 apud VITAL, 2007). 

Para Aquino et al. (2012, p.245), 

A Psicomotricidade é uma ferramenta utilizada pela Educação Física na 

Educação Infantil, pois tem como objetivo colaborar no desenvolvimento da 

criança em seus aspectos motores, cognitivos e afetivos sociais. Esse 

desenvolvimento ocorre de maneira gradativa ao longo do seu crescimento e 

de sua capacidade de se adaptar as necessidades básicas. Quando trabalhada 

no contexto escolar, as atividades psicomotoras auxiliam no processo de 

aprendizagem. Através da Psicomotricidade é possível desenvolver 

adequadamente todos os elementos psicomotores, são eles: coordenação 

motora ampla, coordenação motora fina, lateralidade, equilíbrio, estruturação 

espacial, orientação temporal, ritmo e esquema corporal. Deste modo, a 

Psicomotricidade precisa ser trabalhada nas aulas de Educação Física na 

Educação Infantil para contribuir na formação integral e harmoniosa da 

criança. 

     Portanto, a Educação direcionada aos pequenos não pode estar focada na 

preparação para a Ensino Fundamental, mas focada em trabalhar esta fase como um 

período ímpar da vida, onde o potencial motor, cognitivo e afetivo-social, deve ser 

plenamente explorado pela escola, não de uma forma fragmentada, mas dinâmica, na 

qual o movimento venha a interagir com o outro (BURGER; KRUG, 2009). 

 4.4 A importância da Psicomotricidade na Educação Infantil 

     A Educação Infantil corresponde à primeira etapa da Educação Básica, e, 

assim, considerada essencial, ela dá os fundamentos primordiais desta fase. Tendo 

grande responsabilidade no crescimento infantil, porque educar é tarefa difícil e 

delicada, que precisa de conhecimento específico, experiência e de muito bom senso, 

mas, sobretudo, de infinito amor e carinho. Dentro desse contexto, a escola é vista como 

ambiente favorável de interação entre a criança e o saber (SANTOS; COSTA, 2015). 
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A Educação Infantil que contempla crianças de 0 - 3 anos em creches, e 4 - 5 

anos em pré-escola, e é vista como base fundamental para o ensino posterior (SILVA; 

TAVARES, 2010), mas, principalmente, com fundamentos e objetivos pertinentes à 

própria Educação Infantil, sem fins preparatórios para outra etapa. No entanto, é de 

conhecimento público que muitos pais não conseguem vagas para seus filhos, em 

instituições de Educação Infantil na rede pública de ensino, retardando, assim, o 

desenvolvimento dos infantes por meio dos estímulos que seriam oferecidos pela escola.  

Para Lagrange (1977 apud SILVA et al., 2017), a criança ao nascer é um ser 

indiferenciado e difuso, não consciente de si e de seu corpo, à medida que começa a se 

locomover, engatinhar, subir, descer escadas, entrar em contato com os outros, passa a 

tomar consciência de seu corpo e suas partes nas interligações. A partir desse momento, 

percebe que é um indivíduo independente de outras pessoas e cria um tipo de 

complicação vivida ao nível do corpo. Deste modo, pode-se dizer que a criança não 

nasce pronta, da mesma forma que o sujeito, mesmo adulto, jamais se encontra pronto 

para todas as situações que a vida apresenta. Tudo se constrói aos poucos, por meio das 

próprias ações, nas quais a Psicomotricidade tem papel importante (CAMPOS; SOUZA, 

2014).  

Sendo assim, os primeiros anos de vida são fundamentais para o 

desenvolvimento psicomotor infantil, portanto é preciso estar atento para que nenhuma 

perturbação passe despercebida e seja tratada a tempo, para que a capacidade futura da 

criança não seja afetada de forma que isso prejudique a aprendizagem da leitura e da 

escrita (MENDONÇA, 2004, apud SANTOS; COSTA, 2015). A criança que apresenta 

o desenvolvimento psicomotor defasado, consequentemente terá problemas na 

leitura/escrita, distinção de letras, pensamento lógico, dentre outros. Na Educação 

Infantil, a criança poderá experimentar novas sensações, organizar seus conceitos e 

procurar por novas experiências (ROSSI, 2012). Por este motivo essa é uma etapa que 

precisa ser cada vez mais valorizada no ambiente escolar. 

Antigamente, a criança era vista como um adulto em miniatura e a educação era 

rígida, não respeitava as diferenças entre crianças e adultos, todavia com a evolução do 

homem e suas descobertas, felizmente essa visão mudou, fazendo com que a criança 

seja considerada como um ser em desenvolvimento, mas que apresenta características 

específicas de sua idade, com suas limitações, individualidades e potencialidades, o que 

fez necessária a mudança de paradigma em relação à educação (OLIVEIRA, 2002). 
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A fim de ratificar a informação acima, pode-se dizer que Rousseau revolucionou 

a educação de seu tempo ao afirmar que a infância não era apenas uma via de acesso, 

um período de preparação para a vida adulta, mas tinha valor em si mesmo. Caberia ao 

professor afastar tudo o que pudesse impedir a criança de viver plenamente sua 

condição. Em vez do disciplinamento exterior, propunha que a educação seguisse a 

liberdade e o ritmo da natureza, contrariando os dogmas religiosos da época, que 

preconizavam o controle dos infantes pelos adultos (SILVA; TAVARES, 2010).  

Atualmente, a Educação voltada para as crianças não pode ter como objetivo 

apenas a aquisição de rotinas e hábitos, ou a preparação para o Ensino Fundamental, 

mas buscar entender a fase inteira da infância, na qual as potencialidades cognitivas, 

motoras, afetivas e sociais devem ser completamente exploradas pela escola, de forma 

dinâmica, permitindo a interação entre os diversos movimentos. Daí a importância de 

um planejamento coerente das aulas, condizente com a realidade da turma infantil 

(BURGER; KRUG, 2009). 

De acordo com Santos e Costa (2015, p.2), 

Na Educação Infantil a criança tem que ser criança, poder brincar, amar, 

conhecer interagir, pois a criança se desenvolve brincando. Sendo assim, o 

desafio e o faz-de-conta, precisam estar presentes constantemente na rotina 

escolar. É fundamental a boa acolhida, a segurança o espaço para a emoção, a 

sensibilização, a expressão, como também, a ampliação das habilidades, o 

desvendar do corpo e do espaço na formação da identidade e autonomia de 

cada um. 

Le Boulch (1987) destaca a importância de se trabalhar a Psicomotricidade na 

escola nas séries iniciais. Para ele, a Educação Psicomotora deve ser a base na escola 

primária (Ensino Fundamental – 2º ao 5º ano). Ela condiciona todos os aprendizados 

pré-escolares e escolares e, possibilita que a criança tome consciência de seu corpo, da 

lateralidade, a dominar o tempo, a situar-se no espaço, além de adquirir habilidade para 

coordenar seus gestos e movimentos, ao mesmo tempo em que desenvolve a 

inteligência. Quando praticada desde a mais tenra idade, será possível prevenir 

inadaptações, difíceis de corrigir quando já solidificadas. Com base nas afirmações de 

Le Boulch, é possível compreender o quanto a Psicomotricidade poderá contribuir 

positivamente com o desenvolvimento infantil em todos os aspectos, quando inserida 

também na Educação Infantil. 

Para Fontana (2012), quando a Educação Psicomotora é trabalhada com 

qualidade no início da vida escolar, possibilita uma melhora organizacional e 

proporciona ao educando melhores possibilidades na resolução de exercícios de análises 
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lógicas e na relação entre os números, podendo, assim, prevenir dificuldades de 

aprendizagens, tendo em vista o fato de essa ser uma fase decisiva do desenvolvimento 

humano. Deste modo, quando a criança recebe vários estímulos, passará a realizar mais 

conexões cerebrais e, ao chegar à fase da alfabetização, dificilmente sofrerá problemas 

como a falta de concentração e a confusão no conhecimento de palavras, visto que já 

possuirá uma gana de capacidades desenvolvidas, precisando apenas de aprimoramento 

e aprofundamento, dentre outros benefícios (MANEIRA; GONÇALVEZ, 2015; 

AQUINO et al., 2012). 

De acordo com Le Boulch (1987), a Educação Psicomotora atingirá seus 

objetivos quando trabalhada no ambiente escolar desde as séries inicias, pois é nessa 

fase que a criança passa a conhecer a si, seu corpo, suas vontades, constrói sua 

personalidade, definindo conceitos, pensamentos, ideias e crenças.   

Assim sendo, nas escolas de Educação Infantil o trabalho com a 

Psicomotricidade deve ser feito por meio de atividades lúdicas, na qual a cultura do 

brincar faz parte integrante da criança (FONTANA, 2012). É de extrema importância 

que a criança possua tempo para brincar, já que, nesta fase, a educação não deve estar 

voltada para a aquisição de conteúdo, mas sim à exploração do ambiente.  

Quando o desenvolvimento psicomotor acontece harmoniosamente, prepara a 

criança para uma vida social próspera, pois, já domina seu corpo e utiliza-o com 

desenvoltura, o que torna fácil e equilibrado seu contato com os outros. As reações 

afetivas e as aprendizagens psicomotoras estão interligadas. A Psicomotricidade é 

abrangente e pode contribuir de forma plena para com os objetivos da educação 

(MENDONÇA, 2004 apud SANTOS; COSTA, 2015).  

Segundo Oliveira (1992 apud AQUINO et al., 2012), a Psicomotricidade é 

importante para a alfabetização da criança, porque atua no desempenho escolar 

auxiliando na livre expressão. Por meio das atividades psicomotoras, os alunos 

expressam suas emoções através das brincadeiras. Ademais, os alunos têm a 

oportunidade de interagir, criar e experimentar as diferentes funções que seu corpo 

realiza (RAMOS; FERNANDES, 2011apud AQUINO et al., 2012). 

Através dos jogos e brincadeiras, a Psicomotricidade atua com o intuito de 

promover para as crianças o desenvolvimento global através da expressividade motriz, 

tendo essa relação dos jogos e o ato de brincar como elemento pedagógico no auxílio 

das dificuldades expostas pelas crianças (CHAGAS; SANTOS, 2013 apud MACEDO, 

2014).  



31 
 

 

Para os diversos autores apresentados no decorrer deste capítulo, foi possível 

observar que ambos acreditam que a Psicomotricidade, quando trabalhada no ambiente 

escolar, pode auxiliar no processo de aprendizagem das crianças. Entretanto, para que 

isso ocorra, é importante que os professores acompanhem as etapas corporais, afetivas e 

cognitivas (RAMOS; FERNANDES, 2011).  

Portanto, para que a Psicomotricidade possa contribuir com o processo de 

ensino-aprendizagem de maneira eficaz é preciso que o professor acredite no potencial 

dos alunos, respeite sua individualidade, sabendo que as dificuldades, obstáculos e as 

insatisfações fazem parte da jornada escolar, por isso deve propor atividades e 

oportunidades para que a criança comunique, crie e se expresse emocionalmente e 

fisicamente, para o crescimento pessoal e construção da sua autonomia, despertando 

assim o desejo de descobrir e aprender por meio da interação com o mundo.  

 A estrutura da Educação Psicomotora é a base fundamental para o processo 

intelectivo e de aprendizagem, pois o desenvolvimento da mesma sempre evolui do 

geral para o específico e muitas crianças encontram inúmeras dificuldades na vida 

escolar pelo simples fato de não ter desenvolvido suas habilidades em nível do 

desenvolvimento psicomotor (LE BOULCH, 1987). 

Dentro desse contexto, Silva et al. (2017), narra que a Psicomotricidade e a 

Educação Física estão intimamente interligadas, uma vez que são duas metodologias 

que visam trabalhar com o corpo em movimento proporcionando à criança o 

desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo social, por meio das atividades motoras. Por 

meio do movimento, a criança desenvolve a cognição, já que as experiências corporais 

modificam o intelecto, a vida afetiva e as ações motoras do indivíduo. Todavia, a 

Educação Física, mesmo sendo uma disciplina favorável para trabalhar todas as 

estruturas psicomotoras de maneira adequada, infelizmente na maioria dos casos não 

consegue trabalhá-las dentro de uma visão mais holística, pois o ensino tradicional, 

aquele que prioriza as habilidades motoras em detrimento ao sujeito, continua reinando 

fazendo com que os alunos sejam vistos apenas como meros reprodutores dos gestos. 

Ao longo dessa pesquisa, será possível verificar também o quanto os professores 

de Educação Física que atuam na Educação Infantil ainda são adeptos à Educação Física 

tradicional tecnicista.  

Geralmente as estruturas psicomotoras são trabalhadas nas aulas de Educação 

Física sem um contexto. Os professores elaboram circuitos psicomotores que trabalham 

o equilíbrio, a orientação espacial, o esquema corporal, entre outros, porém só se 
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atentam às habilidades, ou seja, não se preocupam em entender o motivo pelo qual 

determinado aluno não consegue fazer uma determinada atividade, o que está escondido 

por trás de um medo ou insegurança e até mesmo de uma agressividade.   

Por fim, ao longo deste capítulo foi possível observar a importância do trabalho 

com a Psicomotricidade, denominada de Educação Psicomotora, que ministrada no 

âmbito escolar, pode vir a prevenir as dificuldades de aprendizagem. Para que este fator 

seja evidenciado, faz-se necessária, a estimulação, desde a primeira infância, das 

estruturas psicomotoras, visto que, quanto mais cedo às capacidades da criança forem 

desenvolvidas, melhor será seu desempenho nos anos subsequentes (MANEIRA; 

GONÇALVEZ, 2015).  

Deste modo, no subcapítulo a seguir serão dissertadas as estruturas psicomotoras 

desenvolvidas durante as aulas de Psicomotricidade e sua importância para o 

desenvolvimento pleno dos educandos.  

4.5 Estruturas psicomotoras 

Sabe-se que no Brasil, a Psicomotricidade desenvolveu-se inicialmente pela 

vertente da Educação Física. Até os anos 1980, a Psicomotricidade, na escola, 

preocupava-se apenas com os problemas e as dificuldades ligadas às estruturas 

psicomotoras de base, como andar, saltar, correr, observar equilíbrio, lateralidade e 

noção espaço-corporal, entre outros. No entanto, nos dias atuais, os educadores e outros 

profissionais que atuam na escola devem buscar especializar-se em observar e atender a 

demanda que as crianças trazem para o ambiente escolar, a fim de transformar o 

conceito de reeducação Psicomotora para o de Educação Psicomotora. A partir dessas 

novas contribuições, a Psicomotricidade diferencia-se de outras disciplinas, adquirindo 

suas próprias especificidades.  

É importante ressaltar que o gesto é o primeiro instrumento social de 

compreensão e expressão da criança. Atos como apanhar, apontar e chamar começam a 

substituir o choro; assim a criança gesticula para exprimir situações e ações que ainda 

não consegue verbalizar, constituindo assim um importante modo de comunicação que 

antecede o vocabulário fonético. “Antes da linguagem, as ações motoras é que 

determinam as ações mentais” (GONÇALVES, 2011, p.28).  

Pelo fato da Educação Infantil ser uma fase de extrema importância para o 

desenvolvimento da criança, é necessário trabalhar os aspectos psicomotores de forma 

abrangente para que ela se desenvolva por completo. Sendo assim, a inclusão de 
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atividades psicomotoras, nesse período, condiciona um aprendizado amplo tanto na 

parte motora, como na cognitiva e na afetiva (SILVA, 2015). Logo, trabalhar as 

estruturas psicomotoras na Educação Infantil é algo fundamental para contribuir com o 

pleno desenvolvimento dos educandos, tendo em vista os diversos benefícios que a 

Psicomotricidade pode proporcionar aos alunos, contribuindo assim com o processo de 

ensino-aprendizagem.  

Na visão de Campos e Souza (2014), a Psicomotricidade estimula os 

movimentos da criança, motiva a capacidade sensitiva e cultiva a capacidade perceptiva 

através da resposta corporal. Organiza a capacidade dos movimentos, utilizando objetos 

reais e imaginários, amplia e valoriza a identidade própria e cria segurança e respeito 

aos espaços dos demais.  

A criança toma consciência de si mesma a partir do primeiro ano de vida e, com 

o passar do tempo, vai se descobrindo. O ser humano passa por fases, nas quais muda 

completamente. Tudo se transforma, desenvolvemos fisicamente, mudamos as atitudes, 

as maneiras de pensar e se comportar (CAMPOS; SOUZA, 2014).  

Diante das constatações apontadas ao longo do texto e verificando-se a 

importância da criança ter um apropriado desenvolvimento psicomotor, torna-se 

fundamental conhecer as estruturas psicomotoras, atividades psicomotoras, habilidades 

psicomotoras, funções psicomotoras ou elementos básicos da Psicomotricidade. Alguns 

autores utilizam nomenclaturas diferentes para enumerar as estruturas psicomotoras, que 

precisam ser trabalhadas no ambiente escolar e como elas podem influenciar 

diretamente no desenvolvimento dos educandos.  

Por meio das atividades psicomotoras os alunos expressam suas emoções através 

das brincadeiras. Assim, eles têm a oportunidade de interagir, criar e experimentar as 

diferentes funções que seu corpo realiza (RAMOS; FERNANDES, 2011 apud 

AQUINO et al, 2012). De acordo com Oliveira (2002 apud CAMPOS; SOUZA, 2014, 

p. 16), “o desenvolvimento psicomotor aparece no nascimento e se estende 

gradativamente de acordo com o conhecimento que a criança possui em explorar o que a 

rodeia”. 

     Segundo Bomanigo et al., (1982 apud CAMPÃO; CECCONELLO, 2008, 

p.8),  

Não basta apenas oferecer estímulos para que a criança se desenvolva 

normalmente, a eficácia da estimulação depende também do contexto afetivo 

em que esse estímulo se insere e essa ação está diretamente ligada ao 

relacionamento entre o estimulador e a criança. Portanto, o papel da escola no 
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âmbito educacional deve ser o de sistematizar esses estímulos, envolvendo-os 

em um clima afetivo que serve para transmitir valores, atitudes e 

conhecimentos que visam o desenvolvimento integral do ser humano.  

Em se tratando de Educação Psicomotora é importante ressaltar que o professor 

primeiramente precisa conhecer sobre o desenvolvimento infantil e as estruturas 

psicomotoras, para, posteriormente, organizar o seu planejamento de aulas. Portanto, 

torna-se importante estudar as funções psicomotoras, bem como sua importância para o 

desenvolvimento infantil (LAPIERRE, 2002). Os elementos psicomotores trabalham 

diferentes aspectos no desenvolvimento da criança, cada qual com sua relevância. Deste 

modo, a seguir serão apresentadas as estruturas psicomotoras e quais os benefícios que 

cada uma quando bem trabalhada ou não pode ocasionar nos indivíduos, em especial às 

crianças da Educação Infantil.  

 4.5.1 Imagem corporal 

Para Schilder (1981), a imagem corporal é definida como a intuição que a 

criança tem de seu corpo em relação ao espaço dos objetos e das pessoas, a qual 

propiciará à relação deste indivíduo, neste caso a criança, com o outro de maneira 

normal ou patológica.  

De acordo com Bueno (2013, p.175), 

Ela realiza-se dentro do conjunto do processo simbólico, vindo a ser uma 

imitação idealizada e interiorizada. Forma-se como uma imagem totalizada, 

mas é obtida através de experiências fragmentadas no tempo e no espaço. 

Essas experiências são construídas a partir do desenvolvimento, mas 

garantidas com o relacional, ou seja, com as vivências com os outros e 

objetos, com o investimento dos outros em nós e com o nosso investimento 

no outro. O ser humano se constrói enredamento do contato com o outro.   

 

Tavares (2003 apud SILVA et al., 2017) descreve que nossa imagem corporal 

representa uma experiência muito especial, uma vez que o objeto em foco corresponde 

ao nosso eu. Inclui aspectos conscientes e inconscientes, além de estar vinculada à 

identidade e à experiência existencial de cada ser humano.  

De acordo com Le Boulch (1986), a imagem corporal não é pré-formada, ela 

estrutura-se nas relações mútuas da criança com o ambiente organizando-se como 

núcleo central de sua personalidade. Para Vayer e Destroper (1979) a imagem corporal é 

o resultado complexo de toda a atividade cinética, sendo a imagem do corpo a síntese de 

todos os estímulos, de todas as mensagens e de todas as ações que permitam à criança se 

diferenciar do mundo exterior e de fazer do “eu” o sujeito de sua própria existência.  



35 
 

 

A fim de confirmar as informações de Silva (2002, apud BUENO, 2013, p.177) 

ressalta que: 

A imagem corporal radica nas impressões advindas das relações de prazer e 

desprazer estabelecidas entre a pessoa, sobretudo na primeira infância, e seus 

pares humanos que lhe dispensam cuidados básicos cotidianamente. [...] Ela 

se apoia na dialética entre o próprio desejo e o desejo do outro. Esta 

estruturação é produto e produtora dos modos de relação que o sujeito 

empreende com os outros e consigo mesmo. 

Diante do descrito acima por Silva é preciso refletir sobre como nós, 

professores, estamos contribuindo para formação da imagem corporal dos nossos alunos 

da Educação Infantil, visto que, se o indivíduo não possuir uma boa formação da sua 

imagem corporal, suas relações serão comprometidas.  

Para Bueno (2013, p.177), 

A imagem que temos de nós mesmos é renovada a cada ação psicomotora e 

relacional, e a renovações da imagem dependem do desejo do outro. O outro 

nos dá muitas vezes uma visão de nós mesmos, a seus olhos, que pode nos 

surpreender. E a cada visão diferente, há uma face que o indivíduo descobre 

de si mesmo. Para que o indivíduo vá processando suas mudanças de 

imagens corporais, necessita de um afastamento de si mesmo para se ver 

conforme o outro vê, associando as duas visões e construindo nova imagem 

corporal. Se o indivíduo constrói sua imagem de forma acabada não permite 

a relação, a entrada do outro, não se modifica e por fim não se vê.  

Logo, a imagem corporal nasce da experiência do indivíduo diante ao próprio 

corpo, impressão subjetiva. Modo pelo qual o corpo se apresenta para si mesmo, 

englobamento de sensações levantadas pelos sentidos (tato, olfato, paladar, visão, 

audição) advindos de experiências vividas pelo ser humano, onde ele mesmo criará um 

referencial do seu corpo. Partindo disso, a criança reconhece, toma consciência de seu 

próprio corpo, assimilando imagens, movendo-se, sentindo cheiros e sabores, frio, calor, 

dor e recebendo sons oriundos do ambiente (MATARUNA, 2004).  

Portanto, sabe-se que é através do corpo que o ser humano interage com o 

mundo que o cerca. Desta forma, o conceito da imagem corporal torna-se indispensável 

no processo de qualquer tipo de aprendizagem, pois, por meio de uma boa formação 

deste pré-requisito é que a criança torna o seu corpo um ponto seguro de referência, que 

servirá de sustentação para a aprendizagem de todas as noções e definições que são 

necessárias e fundamentais para a alfabetização, como: em cima, embaixo, na frente, 

atrás, esquerda, direita, alto, baixo, permitindo, assim, que a criança desenvolva o 

equilíbrio corporal e tenha a capacidade de dominar seus atos motores de acordo com as 

os limites impostos pela folha de papel, ou contornos dos desenhos (FONTANA, 2012). 
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Sendo assim, se a imagem corporal da criança for favorável, aumentará a 

possibilidade de interagir com as pessoas, utilizando como referência ela própria, pois 

para realizar uma ação, o indivíduo precisa ter uma organização de si mesmo, sendo esta 

a base para descobrir diferentes possibilidades de ação (FONTANA, 2012). 

Portanto, a imagem corporal configura-se em uma reconstrução constante do que 

o indivíduo percebe de si e das determinações inconscientes que traz do seu diálogo 

com o mundo (BUENO, 2013). Os vínculos afetivos e de troca são pontos fundamentais 

na construção da subjetividade na formação da imagem corporal, que é o núcleo central 

da personalidade do ser humano. Aucouturier (2007) afirma que formar a criança no 

prazer de comunicar-se é, antes de tudo, ajudá-la a sair de si mesma. Sendo assim, um 

dos principais ganhos que a criança tem com esse trabalho corporal é o 

desenvolvimento da sua capacidade de estabelecer relações, de comunicar-se, expressar 

seus medos e desejos, sua singularidade (FERREIRA et al., 2011). Deste modo, a 

imagem corporal é uma estrutura psicomotora fundamental para o processo de 

desenvolvimento do indivíduo.  

4.5.2 Esquema corporal 

O primeiro autor a utilizar a palavra esquema corporal foi Bonnie, em 1905, e 

definiu esse termo como sendo a soma de todas as sensações vindas de fora e de dentro 

do corpo (OLIVIER, 1995). 

De acordo com Wallon (1989 apud SILVA et al., 2017), a Psicomotricidade 

define o esquema corporal como a organização de estruturas cerebrais que concede ao 

indivíduo o conhecimento progressivo das partes e funções do corpo, a partir de etapas 

sucessivas, que são determinadas pela maturação neuro-cortical e pela relação da pessoa 

com o meio físico e humano. Desta forma, o esquema corporal propicia ao indivíduo 

noções de globalidade de si, equilíbrio postural, afirmação da lateralidade, entre outras 

habilidades.  

Para Frosting (1964 apud BUENO, 2013), esquema corporal é o conhecimento 

intelectual das partes do corpo e de suas funções e está relacionado às percepções que se 

tornam representações.  

Oliveira (2009) diz que o desenvolvimento do esquema corporal se organiza pela 

experienciação do corpo da criança. A criança nasce com uma bagagem de sensações e 

percepções proprioceptivas, mas por falta de mielinização das fibras nervosas, não 

consegue organizá-la. 
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Segundo Vitor da Fonseca (1983 apud BUENO, 2013), esquema corporal é uma 

adaptação e uma harmonia preestabelecida que liga o homem ao seu meio, através da 

criação infinita de projetos de comportamento. 

De acordo com Rosa Neto (2002, p. 20), os primeiros contatos corporais que a 

criança percebe, manipula e com os quais joga são de seu próprio corpo:  

Satisfação e dor, choro e alegria, mobilizações a e deslocamentos, sensações 

visuais e auditivas e esse corpo é o meio da ação, do conhecimento e da 

relação. A construção do esquema corporal, isto é, a organização das 

sensações relativas a seu próprio corpo em associação com os dados do 

mundo exterior exerce um papel fundamental no desenvolvimento da criança, 

já que essa organização é o ponto de partida de suas diversas possibilidades 

de ação. Sendo assim, esquema corporal é a organização das sensações 

relativas a seu próprio corpo em associação com os dados do mundo exterior. 

Segundo De Meur (1989 apud CAMPÃO; CECCONELLO, 2008), Wallon 

(1925 apud FONTANA, 2012) e Hurtado (1991), o esquema corporal é um elemento 

básico indispensável para a formação da personalidade da criança, pois se refere à 

formação do “eu”. É a representação relativamente global, científica e diferenciada que 

a criança tem do seu corpo. A noção do esquema corporal além de estar ligada à 

atividade motora, e as necessidades biológicas, também está vinculada a alguns aspectos 

emocionais. No momento em que ele toma consciência de seu corpo, de seu ser, de suas 

possibilidades de agir e transformar o mundo em sua volta desenvolve sua 

personalidade.  

Para Oliveira (2009), o corpo é uma forma de expressão da individualidade. A 

criança percebe o mundo à sua volta em função do próprio corpo e isto significa que, 

conhecendo-o, ela terá maior habilidade para se diferenciar, para sentir diferenças. 

Neste momento, ela será capaz de distingui-la em relação aos objetos circundantes, 

observando-os, manejando-os. 

Na visão de Velasco (1994), o nosso esquema corporal estrutura-se através de 

vias que utilizam três sistemas: o interoceptivo (informações que vêm do meio ambiente 

que vivemos), o proprioceptivo (informações do nosso corpo, como as que vêm dos 

músculos, tendões, articulações etc.) e exteroceptivo (informações dos sentidos 

olfativas, gustativo, visão e tato). Esses sistemas farão com que o indivíduo tenha 

consciência de si para elaborar um gesto em nível mental, para que em seguida, execute 

a ação (FERREIRA et al., 2011).  

Deste modo, o esquema corporal é construído gradativamente a partir das 

vivências corporais (sensações) e percepções proprioceptivas nas diferentes partes do 
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próprio corpo. No entanto, tudo dependerá da cultura em que a criança está inserida e da 

aprendizagem desse corpo (COSTE, 1989 apud FERREIRA et al., 2011).  

Ratificando a definição de Velasco e Ferreira, Le Boulch (1987) classifica o 

esquema corporal como o reconhecimento imediato do nosso corpo em função da inter-

relação das suas partes, com o espaço e com os objetos que o rodeiam, tanto no estado 

de repouso como de movimento. Sendo assim, esquema corporal é a organização das 

sensações relativas ao seu próprio corpo em associação com os dados do mundo exterior 

(ROSA NETO, 2002). Ainda segundo Rosa Neto (2002), o esquema corporal é a 

representação cerebral de todas as sensações corporais organizadas no córtex parietal. 

O esquema corporal é a percepção do próprio corpo. Após a percepção do corpo, 

surge a fase de conscientização de cada segmento corporal e se realiza de forma interna 

e externa, sentindo cada parte de seu corpo e vendo cada segmento em um espelho, em 

outra criança ou em um desenho (BORGES, 1987 apud AQUINO et al., 2012). Oliveira 

(2009) afirma que a imagem especular trata-se da descoberta pela criança de sua 

imagem no espelho, o que se dá por volta de seis meses de idade.  

Para Lacan, a identificação da criança no espelho constitui uma alienação inicial 

pelo fato de ela se identificar com uma imagem e não consigo mesma, mas isto também 

lhe permite um acesso ao mundo da linguagem, facilitando assim que se realize a 

função do eu. Wallon contrasta com as ideias de Lacan de um corpo fragmentado que se 

reuniria no espelho. Para Wallon (1995), a imagem do corpo se constrói 

progressivamente por um processo de amadurecimento neurofisiológico da criança.  

Deste modo, pode-se dizer que o esquema corporal permite à criança se sentir 

bem na medida em que seu corpo lhe obedece e se tem domínio sobre ele e quando o 

conhece bem e pode utilizá-lo para alcançar um maior poder cognitivo. A criança 

aprende a conhecer e a diferenciar seu próprio corpo como um todo e também a sentir 

suas possibilidades de ação (OLIVEIRA, 2002).  

As noções de esquema corporal – tempo, espaço, ritmo – devem partir de 

situações concretas, nas quais a criança possa formar um esquema mental que anteceda 

à aprendizagem de leitura, do ritmo, dos cálculos (MEUR, 1989 apud CAMPÃO; 

CECCONELLO, 2008).  

Cauduro (2002) ressalta que para uma boa elaboração do esquema corporal é 

necessário que a criança receba o máximo de estimulação para que possa perceber e 

sentir o corpo. A criança só se sentirá bem à medida que seu corpo lhe obedecer, em que 

ela poderá conhecê-lo e automonitorar seu comportamento. A organização do esquema 
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corporal acontecerá paralela à maturação da criança. A evolução psicomotora é 

sinônimo de conscientização e conhecimento cada vez mais profundo sobre seu corpo. 

É com o corpo que a criança elabora todas as suas experiências vitais e organiza a sua 

personalidade (LE BOULCH, 1987). 

De Meur e Staes (1989 apud FONTANA, 2012) afirmam que uma criança que 

se sinta bem-disposta em seu corpo será capaz de situar seus membros em relação aos 

outros para uma transformação de suas descobertas e progressivamente localizará os 

objetos, as pessoas e os acontecimentos.  

Sendo assim, à medida que a criança conhece seu corpo e percebe que ele lhe 

obedece, vai tomando consciência de que pode utilizá-lo não só para movimentar-se, 

mas também para agir conforme seu desejo e controle. Ela, então, vai sentir-se muito 

bem (LEDOUX, 1991).  

Para Ferreira et al (2011, p.220), 

O esquema corporal permite na criança a capacidade de controlar a 

coordenação de suas ações globais e finas, define a lateralidade e a 

dominância lateral, dissociando movimentos de direita e esquerda entre 

pernas e braços, assegura o tônus (postural e de equilíbrio) e a localização das 

estimulações externas, facilita o equilíbrio estático e dinâmico e adapta às 

condições do espaço e tempo.  

Segundo Vayer (1971 apud CAMPÃO; CECCONELLO, 2008), um esquema 

corporal mal estruturado acarreta transtornos nas áreas motoras, perceptiva e social. Na 

área motora, nas suas habilidades manuais, a criança pode apresentar dificuldades tais 

como coordenação deficiente, lentidão e má postura. Na área perceptiva, pode ocasionar 

dificuldades de estruturação espaço temporal e, na área social, problemas nas relações 

com outras pessoas originadas por perturbações afetivas.  

Conforme Oliveira (2009) existem algumas crianças que não têm consciência de 

seu próprio corpo e, portanto, podem apresentar algumas dificuldades como, por 

exemplo, insuficiência de percepção ou de controle de seu corpo, incapacidade de 

controle respiratório, dificuldades de equilíbrio e de coordenação.  

Para Ledoux (1991), a criança ou aluno cujo esquema corporal não está bem 

elaborado em sua percepção, certamente apresentará dificuldade de coordenação dos 

seus movimentos. Irá atrapalhar-se ao se vestir ou despir, as habilidades manuais lhe 

serão difíceis e penosas. Na escola, apresentará caligrafia feia e leitura não expressiva, 

sem ritmo e entrecortada. Desta forma, exercícios de identificação, reconhecimento, 

localização e conhecimento das funções das partes do corpo auxiliam o 
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desenvolvimento do esquema corporal e essas atividades são fundamentais para serem 

trabalhadas na Educação Infantil. 

4.5.3 Tônus ou tonicidade  

A Psicomotricidade sempre esteve atenta para o tônus visto que a função tônica 

é fundamental dentro da abordagem psicomotora. Ele é visto como o grande diferencial 

das concepções existentes sobre o movimento, por ser o responsável pela qualidade dos 

gestos e pela manutenção da postura e do equilíbrio além de estar intimamente 

relacionado com o psiquismo, e ser o suporte para a linguagem corporal e a expressão 

das emoções (TOLEDO, 2011 apud FERREIRA et al., 2011). 

Segundo Silva e Tavares (2010) tonicidade é uma tensão dos músculos, pela 

qual as posições relativas das diversas partes do corpo são corretamente mantidas e que 

se opõe às modificações passivas dessas posições.  

O tônus prepara e guia os gestos, além de expressar ao mesmo tempo a 

satisfação ou mal-estar do sujeito, não é apenas o alcance do gesto, mas o próprio gesto 

vivido (ALVES, 2012). O estado tônico é o modo de relação da criança e revela toda 

sua vida. Nos primeiros momentos de sua vida, este será o meio de comunicação com os 

indivíduos ao redor, ele constitui o elemento fundamental para sobrevivência, deixando 

em perfeito funcionamento todas as funções de adaptação como: nutrição, eliminação e 

respiração (FONSECA, 2009). 

Todo movimento humano, sob todas as formas, inclusive no relaxamento, 

elabora-se sobre o fundo tônico. O tônus muscular é uma tensão dos músculos pela qual 

as posições relativas das diversas partes do corpo são corretamente mantidas e que se 

opõe às modificações passivas destas posições (ALVES, 2012). 

Em condições normais, o músculo esquelético está em repouso aparente, pois ele 

é sede de uma constante contração tônica. Esta contração é controlada por centros 

nervosos localizados no cerebelo e nos nódulos estriados (ALVES, 2012).  

Verifica-se o estado do tônus muscular por meio da resistência de um músculo à 

mobilização passiva de um segmento do corpo, como por exemplo, grande resistência 

(hipertonia), pequena resistência (hipotonia) e resistência normal (tônus normal) 

(ALVES, 2012). Ainda de acordo com Alves (2016), o tônus é a harmonização de seus 

gestos. Como apresentado anteriormente, ele pode ser hipertônico ou hipotônico, e isso 

dependerá das situações vividas por esse corpo, portanto, as situações emocionais e 
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afetivas são relevantes neste processo. O tônus não está associado apenas à musculatura, 

mas também está inserido na afetividade e no estado mental do indivíduo.  

Para Vitor da Fonseca (1988 apud FERREIRA; HEINSIUS, 2010), o corpo 

apresenta diversas formas de resistência às quais ele deu o nome de armadura 

caracterial. Como descrito anteriormente, os estados tônicos estão ligados às atitudes 

vividas pelo sujeito ao longo da sua evolução temporal. Dessa forma, a hipotonia está 

ligada à satisfação das necessidades, e a hipertonia está relacionada às defesas e às 

resistências. A função tônica é a vigilância do ser humano e apresenta estreita ligação 

dos aspectos somáticos e psicológicos. Em resumo, pode-se dizer que o tônus tem um 

papel fundamental nos centros de elaboração, controle e execução dos movimentos; ele 

tem a função de ligação entre psíquico e a motricidade (FONSECA, 2009). 

Segundo Kabarite e Mattos (2014), o tônus está entre os aspectos psicomotores 

fundamentais no processo de investigação, visto que ele é um sinal da saúde neuronal 

do sujeito. Todas as manifestações relacionadas ao comportamento e a afetividade estão 

ligadas à função tônica. Através dele percebemos as sensações de prazer e dor que 

afetam os indivíduos.  

Ele está presente na firmeza dos músculos, tanto em repouso quanto em 

movimento, e dá condição básica para a aquisição de movimentos naturais mais 

coordenados (ALVES, 2016). Para Gallahue (2005), o tônus é de grande importância 

para aquisição das habilidades motoras fundamentais além de ser a base para obtenção 

das habilidades estabilizadoras.  

Geralmente crianças com dificuldades na tonicidade muscular e na postura 

apresentam, impressão de desleixo ou de cansaço e não conseguem ficar quietas e estão 

sempre como se tivessem desengonçadas (ALVES, 2011). 

Quando a criança começa a desenvolver uma boa coordenação motora fina, é 

comum observar que ela também apresenta uma boa tonicidade nos membros superiores 

e inferiores (ALMEIDA, 2014). Portanto, o tônus bom será aquele adequado à ação 

motora à qual o sujeito propõe e, quando isso ocorre, pode-se dizer que o movimento foi 

econômico e eficiente (KABARITE; MATTOS, 2014). 

Ferreira et al. (2011), fundamentados nos estudos de Wallon, diz que a função 

tônica não é somente um fundo. Ela é, principalmente, o campo de flutuação oscilante 

entre os estados de relaxamento e tensão, associados às relações que a criança 

estabelece com o mundo exterior. Wallon diz que o tônus é a primeira forma de relação 

com o mundo.  
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As crianças aprendem a dominar seu tônus ludicamente, a variar a contração 

muscular de acordo com a necessidade do movimento e a usar essa variação como uma 

forma de comunicação, descobrindo assim sua expressividade tônica. O controle das 

reações tônico-emocionais é um dos elementos fundamentais para a elaboração de uma 

gestualidade adaptada ao mundo e integrada à personalidade (FERREIRA et al., 2011). 

4.5.4 Equilíbrio ou equilibração 

O equilíbrio é a base de toda coordenação dinâmica global, corresponde à noção 

de distribuição do peso em relação a um espaço e a um tempo em relação ao eixo de 

gravidade. O mesmo depende essencialmente do sistema plantar e do sistema labiríntico 

(BUENO, 2013). 

Para Rosa Neto, (2002, p. 17), o equilíbrio 

É a base primordial de toda ação diferenciada dos segmentos corporais. 

Quanto mais defeituoso é o movimento, mais energia consome; tal gasto 

energético poderia ser canalizado para outros trabalhos neuromusculares. 

Dessa luta constante, mesmo que inconsciente, contra o desequilíbrio, resulta 

uma fadiga corporal, mental e espiritual, aumentando o nível de estresse, 

ansiedade e angústia do indivíduo. 

De acordo com Luria (1981), o equilíbrio é visto como uma condição básica da 

organização psicomotora e está intimamente relacionado ao tônus muscular, sendo 

responsável por ajustes antigravitários, dando suporte para as respostas e para o controle 

postural e estabelecendo autocontrole nas posturas estáticas e no desenvolvimento da 

locomoção. Quando a criança possui este elemento psicomotor bem desenvolvido, ela é 

capaz de assumir e sustentar qualquer posição do corpo contra a lei da gravidade 

(BORGES, 1987 apud AQUINO et al., 2012). 

Segundo Alves (2012), o equilíbrio permite que o corpo se mantenha parado de 

modo estável ou de maneira precisa. Ele pode ser classificado em dois tipos: equilíbrio 

estático e equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático caracteriza-se pelo tipo de equilíbrio 

conseguido em determinada posição, ou de manter certa postura sobre uma base. O 

equilíbrio dinâmico é aquele conseguido com o corpo em movimento, determinando 

sucessivas alterações da base de sustentação (MACHADO; NUNES, 2011). 

Para Velasco (1994), além do equilíbrio dinâmico e estático existe o equilíbrio 

emocional (adaptação do eu e a reafirmação de si mesmo), o equilíbrio intelectual 

(conflitos cognitivos) e o equilíbrio corporal (disponibilidade muscular). Velasco ainda 

afirma que atenção e concentração não bastam, é indispensável ter uma estrutura 
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emocional, afetiva e corporal para que o equilíbrio estático e o dinâmico sejam 

perfeitos. 

De acordo com Fonseca (1995 apud FERRARI, 2009), o equilíbrio abrange o 

controle postural, revela o nível de integridade de importantes centros e circuitos 

neurológicos, sem os quais nenhuma atividade pode ser realizada. Trata-se de estruturas 

básicas do cérebro como o tronco cerebral e o cerebelo. No equilíbrio postural, todas as 

forças que operam sobre o corpo estão balanceadas, permitindo que este se mantenha 

numa determinada postura e se locomova de maneira controlada (GOBBI et al., 2003, 

apud FERRARI, 2009). 

Sendo assim, quando o equilíbrio é defeituoso, mais é consumida, o que leva à 

ansiedade e à angústia. Em qualquer idade, sempre que existem dificuldades de 

equilíbrio, a capacidade de aquisição de novas experiências e informações fica limitada 

(VELASCO, 1994). O equilíbrio mantém o controle do corpo não apenas físico, mas 

ajuda o indivíduo em seu equilíbrio psicológico (BOATO, 1996 apud AQUINO et al., 

2012). Um indivíduo que apresenta um equilíbrio debilitado, geralmente se mostra 

angustiado na execução dos movimentos coordenados e sua leitura do movimento é 

precária e incorreta, apresentando muitas vezes uma atenção reservada (BUENO, 2013). 

Para Rosa Neto (2002) o equilíbrio é a base fundamental de toda ação 

diferenciada dos seguimentos corporais entre si e no seu todo. Dessa forma não pode 

haver movimento sem atitude, como também não pode haver coordenação de 

movimento sem um bom equilíbrio, pois isso permite o ajustamento do homem ao meio, 

sendo considerado um dos sentidos mais nobres do corpo humano (ALVES, 2012). Os 

fatores psicológicos são importantes no controle do equilíbrio e é fundamental que o 

indivíduo se sinta seguro (BUENO, 2013). 

4.5.5 Lateralidade 

Para Negrine (1987), a lateralidade corporal se refere ao espaço interno do 

indivíduo, capacitando-o a utilizar um lado do corpo com maior desembaraço, 

percebendo que este possui dois lados e que um é mais utilizado que o outro. 

Oliveira (2009) explica que a lateralidade é a propensão que o ser humano 

possui de utilizar preferencialmente mais um lado do corpo do que o outro. Isto 

significa que existe uma dominância de um dos lados. O lado dominante apresenta 

maior força muscular, mais precisão e mais rapidez. 
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Já para Ferronatto (2006 apud SANTOS, 2012), a lateralidade é a dominância de 

um dos lados do corpo, ou seja, a criança escolhe um dos lados do corpo para realizar as 

atividades e ou tarefas. Neste caso, o outro lado apesar de não ser o preferencial também 

auxilia na execução das tarefas motoras, complementando-se e não agindo 

isoladamente.  

De acordo com Velasco (1994), nosso cérebro possui dois hemisférios, o 

hemisfério direito (responsável pelo inconsciente) que funciona de uma maneira global 

e intuitiva, é especializado em funções espaciais e controla o lado esquerdo do nosso 

corpo. Já o hemisfério esquerdo (responsável pelo consciente) funciona de modo 

analítico e lógico, além de ser especializado em aptidões linguísticas e controla o lado 

direito do nosso corpo. 

Embora a criança, quando bebê, utilize indiferentemente os dois lados do corpo 

e as duas metades, é com a maturação do organismo que ela vai estabelecer sua 

preferência por um dos lados. Esse processo ocorrerá naturalmente durante o 

crescimento e a aquisição de experiências dentro do ambiente social (MEUR, 1989 apud 

AQUINO et al., 2012). 

Guillarme (1983), afirma que existem algumas hipóteses para a prevalência da 

lateralidade, como visão histórica, hereditariedade, dominância cerebral e a influência 

do meio psico-social-afetivo e educacional. Porém, não é raro encontrarmos famílias 

fazendo tentativas para influenciar a criança a utilizar a mão direita no lugar da 

esquerda, bem como pessoas adultas bem lateralizadas na infância, como os canhotos, 

que se tornaram destros (NEGRINE, 1986). Importante destacar que a lateralidade na 

criança se define naturalmente, não é necessário que seja forçada pelos pais ou 

professores. 

A lateralidade representa a conscientização integrada e simbolicamente 

interiorizada dos dois lados do corpo, lado esquerdo e lado direito, o que pressupõe a 

noção da linha média do corpo. A partir da noção de direita e esquerda vão decorreras 

relações de orientação face aos objetos, às imagens e aos símbolos, motivo pela qual 

essa estrutura psicomotora é capaz de interferir nas aprendizagens escolares de uma 

maneira decisiva. (FONSECA, 1989 apud CAMPOS; SOUZA, 2014). 

Através do desenvolvimento da lateralidade, a criança adquire a conscientização 

do corpo, predominando em um dos lados do corpo, maior força, precisão e 

coordenação e, por meio dessas preferências, surge a noção de direita e esquerda 

(MONTEIRO, 2006; MEUR; STAES, 1984 apud AQUINO et al., 2012).  
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Para Fontana (2012), a lateralidade é o uso preferencial de um lado do corpo 

para a realização das atividades. Esse uso preferencialmente se refere ao olho, ouvido, 

mão e pé. Existem indivíduos destros e canhotos, também indivíduos com a lateralidade 

cruzada, isto ocorre quando se tem preferência pela mão de um lado do corpo e pelo 

olho e pé do lado oposto, significando que existe predomínio, tornando um lado mais 

eficaz.  

Quando a lateralidade não está bem definida, é comum ocorrerem problemas na 

orientação espacial, dificuldade na discriminação e na diferenciação entre seu lado 

dominante e o outro lado além de certa incapacidade de seguir  da direita para a 

esquerda tanto na grafia quanto na leitura (MEUR, 1989; MOLINARI; SENS, 2003 

apud AQUINO et al., 2012). 

Sabe-se que a lateralização está relacionada com a especialização hemisférica, a 

dominância homolateral (manual, pedal, ocular e auditiva) e o reconhecimento de 

direita e esquerda (em si e no outro) e que esses aspectos são essenciais para a 

alfabetização e, se mal trabalhados, podem comprometer a escrita em diversos aspectos, 

destacando-se orientação incorreta das letras como p e q, o sentido da escrita e 

espelhamento de letras e números (DUZI et al., 2013). 

Portanto, é fundamental que os educadores conheçam as etapas do 

desenvolvimento infantil para que assim possam contribuir efetivamente com o 

desenvolvimento adequado dos alunos. Saber que a lateralização manual surge no fim 

do primeiro ano, mas só se estabelece por volta dos quatro ou cinco anos (FONSECA 

1995), é de extrema importância para verificar se o aluno está com algum atraso no 

desenvolvimento, bem como que, a dominância direita e esquerda só será possível, na 

maioria das crianças, aos cinco ou seis anos de idade, e que o reconhecimento da 

lateralidade em outra pessoa ou objeto não deve ser abordada antes dos seis anos e meio 

(DE MEUR; STAES, 1991 apud FERRARI, 2009). 

4.5.6 Organização espacial ou estruturação espacial 

Para Freire (1999 apud CAMPOS; SOUZA, 2014) estrutura espacial é a 

capacidade de avaliar tempo dentro da ação, organizar-se a partir do próprio ritmo, 

situar o presente em relação a um antes e a um depois; é avaliar o movimento no tempo, 

distinguir o rápido do lento. É saber situar o momento do tempo em relação aos outros.  

Segundo Machado e Nunes (2011, p. 34), 
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A noção espacial se desenvolve a partir do corpo da própria criança. Toda 

nossa percepção de mundo é uma percepção espacial, e o corpo é a nossa 

referência. Que espaço meu corpo ocupa no mundo externo. A noção espacial 

inicia do concreto para o abstrato; do objetivo para o subjetivo. A noção de 

espaço se desenvolve a partir do sistema visual. Primeiro, a criança localiza a 

si própria e, em seguida, localiza a posição que seu corpo ocupa no espaço e, 

finalmente, passa a localizar os objetos. 

A organização espacial depende simultaneamente da estrutura de nosso próprio 

corpo (estrutura anatômica, biomecânica, fisiológica, etc.), da natureza do meio que nos 

rodeia e de suas características (ROSA NETO, 2002). 

Para Ferreira et al. (2011, p. 225), 

O próprio corpo é o principal ponto de referência da criança para a percepção 

do mundo e a elaboração de sua organização espacial, pois todo e qualquer 

ato se desenvolve em um tempo e espaço determinados. E, na medida em que 

a criança se desenvolve psicomotoramente com a sua gestualidade e fatores 

relacionais, o meio espacial se constrói. É por meio do seu movimento, como 

rastejar, engatinhar e andar, que a criança adquire suas primeiras noções de 

espaço (perto, longe, dentro, fora, em cima, embaixo).  

O desenvolvimento da estruturação espacial acontece à medida que a criança se 

movimenta mais livremente: ao movimentar a cabeça, pegar objetos, estender os braços 

e entre outros. Ela possui como referência o próprio corpo e se organiza por dados 

concedidos do esquema corporal e pela experiência pessoal (BORGES, 1987 apud 

AQUINO et al., 2012). 

Para Ferreira et al. (2011, p. 225-226), 

As noções de orientação espacial se definem e vão se organizando pelas 

experiências corporais. É por meio do movimento pelo espaço que a criança 

amplia sua noção espacial. O deslocamento pelo espaço é que vai determinar 

a autonomia da criança, que será expressa pela sua gestualidade mais 

espontânea e que vai auxiliá-la de forma considerável no desenvolvimento da 

sua inteligência sensório-motora.  

A estruturação espacial está relacionada principalmente com a capacidade do 

indivíduo para construir a noção de espaço, ou seja, fazer relações topológicas, 

localizar-se e orientar-se no espaço, efetuar reconhecimentos visuoespaciais, fazer 

relações projetivas e euclidianas e atentar-se para aspectos relativos à distância, 

superfície, velocidade e volume. Se a princípio as relações espaciais são feitas de forma 

intuitiva pela criança, com o tempo, entram em jogo a lógica e a conceitualização. Por 

este motivo, existe estreita relação entre estruturação espacial e cognição, fazendo com 

que a não aprendizagem dessa estrutura leve a desordens perceptivo-espaciais e resulte 

em problemas de aprendizagem (DUZI et al., 2013). 
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De acordo com Fonseca (1995), a estruturação espacial é um conceito 

desenvolvido no próprio cérebro através de atividades neuro, tônico, sensório, 

perceptivo e psicomotoras.  

A estruturação espacial não nasce com o indivíduo, mas sim como uma 

elaboração e construção mental que se opera pelos seus movimentos em relação aos 

objetos que estão ao seu redor e, é essencial para se viver em sociedade (ALVES, 2011). 

Por meio da estruturação espacial o indivíduo estabelece relações entre os objetos, 

fazendo observações, comparações e observando semelhanças e diferenças entre eles 

(OLIVEIRA, 2009). 

Conforme escrito anteriormente, a noção de espaço não é inata, ela resulta de 

uma construção na qual o corpo assume o papel de arquiteto. A criança constrói a noção 

de espaço por meio da interpretação de uma constelação de dados sensoriais que têm 

relação direta com o espaço. Uma criança com boa noção de estrutura espacial tem 

consciência do lugar ocupado por ela, por coisas e outras pessoas e desloca-se com 

movimentos que apresentam o padrão normal de desenvolvimento, com maior controle 

e domínio corporal (FONTANA, 2012). 

Oliveira (2002) também concorda que a estruturação espacial não nasce com o 

indivíduo. Para ele, ela é uma construção mental que se opera através dos seus 

movimentos, sem relação aos objetos que estão em seu meio. Sendo assim, 

primeiramente, a criança percebe a posição do seu corpo no espaço e, em seguida, a 

posição dos objetos em relação a si mesma e, por fim, aprende a notar as relações das 

posições dos objetos entre si (ALVES, 2012). 

A aprendizagem da noção espacial será adquirida cotidianamente ao 

movimentar-se em casa, na escola, nas brincadeiras e nas atividades do dia a dia 

(FONTANA, 2012). Por este motivo, a criança tem necessidade de um espaço para se 

mover, pois somente a partir da percepção do próprio corpo, é que ela poderá perceber o 

espaço exterior (ALVES, 2012). No ambiente escolar é fundamental que seja oferecido 

à criança esse espaço, pois ela precisa ter oportunidade para explorar o espaço.  

Oliveira (2009) fala que é através do espaço e das relações espaciais que nos 

situamos no meio em que vivemos e que estabelecemos relações entre as coisas em que 

fazemos observações comparando-as, combinando-as, vendo as semelhanças e 

diferenças entre elas. 

Importante ressaltar que quando as crianças iniciam o processo de alfabetização 

sem possuírem noção de posição e orientação espacial, poderão facilmente confundir as 
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letras do alfabeto, bem como, apresentar dificuldades em respeitar a ordem das letras 

nas palavras e das palavras nas frases (FONTANA, 2012), o que indica outro motivo 

importante para que a escola trabalhe este conteúdo intensamente dentro de um contexto 

lúdico.  

Quando a estruturação espacial não está bem trabalhada, a criança também terá 

dificuldades em percepção à direita e à esquerda, podendo confundir letras e números na 

leitura e na escrita. Le Boulch (1987) salienta que fatores associados a problemas de 

falta de estruturação espacial geram desinteresse pelas matérias escolares bem como a 

falta de motivação para a aprendizagem da leitura e da escrita, dificultando assim o 

processo ensino-aprendizagem do aluno. 

Deste modo, baseado em todos os argumentos apresentados ao longo deste texto 

sabe-se a importância que essa estrutura psicomotora possui no desenvolvimento dos 

escolares e o quanto ela precisa ser trabalhada no ambiente escolar nas diferentes 

disciplinas.  

4.5.7 Organização temporal ou estruturação temporal 

Para Poppovic (1966 apud ALVES, 2012), orientar-se no tempo é aferir o 

movimento no tempo, distinguir o lento do rápido, o simultâneo do sucessivo, é saber 

situar os movimentos do tempo, uns em relação aos outros.  

O tempo é uma das mais difíceis habilidades para se trabalhar na escola infantil, 

dada a dificuldade por parte da criança de se distinguir o tempo real do tempo ficcional, 

em função de as histórias que ela escuta serem passadas num tempo, as cobranças que 

as são impostas se passam em outro nível, muito mais real (ALMEIDA, 2014). As 

noções temporais são muito abstratas e muitas vezes bem difíceis de serem adquiridas 

pelas crianças (BUENO, 2013) e, por este motivo, quanto mais estímulos a escola 

oferecer às crianças a fim de trabalhar essa estrutura será fundamental para a 

consolidação do aprendizado.  

Segundo Oliveira (2009) as noções de corpo, espaço e tempo têm que estar 

intimamente ligadas se quisermos entender o movimento humano. O corpo coordena-se, 

movimenta-se continuamente dentro de um espaço determinado em função do tempo, 

em relação a um sistema de referência. 

Para Vitor da Fonseca (1983 apud BUENO, 2013), a orientação temporal é o 

tempo ligado ao espaço e envolve ritmo. Ainda de acordo com Fonseca, por meio da 

estruturação temporal a criança obterá consciência da sua ação, o seu passado conhecido 
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e atualizado, o presente experimentado e o futuro desconhecido é antecipado. Essa 

estrutura de organização é determinante para todos os processos de aprendizagem. 

(FONSECA, 1995 apud FERRARI, 2009). 

Para Le Boulch (1982 apud ALMEIDA, 2014, p. 88), 

A percepção do espaço se dá a partir das relações de vizinhança, isto é, a 

proximidade dos elementos percebidos no mesmo campo. Em um primeiro 

momento, os elementos devem ser vizinhos para poder integrá-los em um 

mesmo conjunto, depois a vizinhança poderá estender-se a áreas mais 

afastadas. A separação é a segunda relação espacial elementar: dois 

elementos vizinhos podem interpenetrar-se, confundindo-se em parte. A 

possibilidade de considerá-lo como distintos possibilita estabelecer uma 

relação de separação.    

Para Piaget (1969 apud FERRARI, 2009), o tempo nem sempre é percebido 

como tal. Em oposição ao espaço ou à velocidade, ele não entra no campo dos sentidos, 

pois apenas se percebem os acontecimentos, os movimentos e as ações, suas 

velocidades e seus resultados. 

A organização temporal é uma habilidade psicomotora muito importante para 

uma adaptação favorável da criança, pois lhe permite não só movimentar-se e 

reconhecer-se no espaço, mas também desencadear e dar sequência aos seus gestos, 

localizar as partes do seu corpo e situá-las no espaço, sendo importante para o processo 

de adaptação do indivíduo ao meio. Coste (1981 apud CAMPOS; SOUZA, 2014) 

afirma que a adaptação ao tempo é função do desenvolvimento do conjunto da 

personalidade. 

À medida que a criança vai adquirindo noções de tempo, ela vai aprendendo a 

utilizar e compreender, progressivamente, de forma mais adequada, os verbos auxiliares 

como ser e ter e, os tempos verbais. Simultaneamente à noção de tempo, se desenvolve 

noções de duração, ordem, sucessão e permite que o indivíduo se situe, se organize e 

coordene suas atividades e sua vida cotidiana, dando sequência a seus pensamentos, 

gestos e movimentos de maneira harmônica (KABARITE; MATTOS, 2014). 

Para Almeida (2011) a falta de uma boa dominância espacial leva a criança a ter 

problemas de localização na escola, na cidade onde vive, ou seja, em todos os espaços. 

Também apresentará problemas de localização nos desenhos e nos mapas.  

O tempo é antes de tudo, memória: à medida que leio, o tempo passa. Assim, 

aparecem os dois grandes componentes da organização temporal: a ordem e a duração 

que o ritmo reúne. A primeira define a sucessão que existe entre os acontecimentos que 

se produzem, uns sendo a continuação de outros, em uma ordem física irreversível; a 
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segunda permite a variação do intervalo que separa dois pontos, ou seja, o princípio e o 

fim de um acontecimento (ROSA NETO, 2002). 

Com o desenvolvimento da orientação temporal, a criança será capaz de 

perceber e memorizar o que se passa antes, depois e agora, além de memorizar a ordem 

em que os gestos foram feitos, o que foi feito primeiro e por último. Também será capaz 

de entender o que foi feito depressa, o que dura muito tempo, que dura pouco tempo, os 

dias, as semanas, os meses, os anos e as estações (MEUR; STAES, 1984 apud 

AQUINO et al., 2012). Todos os conceitos apontados acima são facilmente trabalhados 

no ambiente escolar independente da disciplina.  

Portanto, a orientação temporal garantirá ao indivíduo a experiência de 

localização dos acontecimentos passados, e uma capacidade de projetar-se para o futuro, 

fazendo planos e decidindo sobre sua vida (ALVES, 2011; OLIVEIRA, 2002). 

Importante destacar também que a noção de tempo está muito ligada à afetividade e que 

crianças que apresentam problemas afetivos têm a noção de tempo afetada (BUENO, 

2013). 

Em suma, pode-se dizer que estruturação temporal é muito importante para o 

indivíduo, já que ela possibilita, entre outras coisas: localização dos acontecimentos no 

tempo; preservação das relações entre os acontecimentos; alternância na sucessão de 

movimentos; distinção de experiências simultâneas de experiências sequenciais. Esses 

benefícios influenciarão diretamente na aprendizagem da leitura e na escrita, visto que 

todas essas habilidades são exigidas e necessitam ser avaliadas e, se necessário, 

remediadas através do ambiente escolar (DUZI et al., 2013). 

4.5.8 Dissociação de movimentos  

Para Bueno (2013, p. 190), a dissociação de movimentos pode ser entendida 

como 

A atividade voluntária do indivíduo, que consiste em acionar os grupos 

musculares independentemente uns dos outros, e como a efetuação 

simultânea de movimentos que não tem a mesma finalidade em uma conduta 

determinada. A dissociação supõe, pois, um bom controle dos automatismos 

e uma coordenação psicomotora adequada.  

A coordenação global e a experimentação fazem com que a criança a adquirira a 

dissociação de movimentos. Ela deve ter condições de realizar múltiplos movimentos ao 

mesmo tempo, cada membro realizando uma atividade diferente, havendo uma 

conversação de unidade do gesto (OLIVEIRA, 2009). Um exemplo de dissociação de 
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movimento pode ser o ato de tocar piano, pois, quando uma pessoa toca piano, a mão 

direita executa a melodia, a mão esquerda acompanha e o pé direito lhe dá sustentação. 

Neste caso, são três movimentos diferentes que trabalham juntos para realizar uma 

mesma tarefa, neste caso tocar o piano (ALVES, 2011). 

Bueno (2013) diz que a coordenação global, que será apresentada a seguir, está 

diretamente relacionada à dissociação de movimentos.  

4.5.9 Praxia global, motricidade global, coordenação motora global ou 

ampla 

A coordenação motora global diz respeito à atividade dos grandes músculos e 

depende da capacidade de equilíbrio postural do indivíduo (OLIVEIRA, 2009).  Este 

equilíbrio está subordinado às sensações proprioceptivas cenestésicas e labirínticas. 

Através da movimentação e da experimentação, o sujeito procura seu eixo corporal e vai 

se adaptando em busca de um equilíbrio cada vez maior. Quanto melhor for o equilíbrio, 

mais econômica será a atividade da criança e mais coordenadas serão suas ações 

(ALVES, 2011). 

Para Bueno (2013, p. 189), 

A coordenação dinâmica global ou geral é considerada como a possibilidade 

de controle dos movimentos amplos de nosso corpo, permitindo a 

possibilidade de contrair grupos musculares diferentes de uma forma 

independente, inibindo os movimentos parasitas, como as paratonias e 

sincinesias.   

A coordenação motora ampla ou global e a experimentação levam a criança a ter 

condições de realizar múltiplos movimentos ao mesmo tempo, cada membro realizando 

uma atividade diferente (OLIVEIRA, 2009). Para que essa coordenação ocorra, é 

necessária uma perfeita harmonia dos grupamentos musculares colocados em 

movimentos ou em repouso (ALVES, 1981 apud BUENO, 2013). 

Para Alves (2007, p. 58) “é a coordenação existente entre os grandes 

grupamentos musculares. Para a criança, é mais fácil fazer movimentos simétricos e 

simultâneos, pois só em uma segunda etapa é que ela movimentará os membros 

separadamente”.  

Importante ressaltar que a praxia não é considerada um automatismo, mas sim, 

um movimento voluntário, consciente, inibido, isto é, sujeito a um planejamento cortical 

e a um sistema de auto-regulação (MENDES; FONSECA, 1988 apud FERRARI, 2009) 

e que deve ser desenvolvida primeiramente no espaço infantil (ALMEIDA, 2014). 
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Para Velasco (1994), a criança que ainda não conhece e reconhece seu próprio 

corpo e suas possibilidades, não coordena seus movimentos no tempo e no espaço. 

Deste modo, percebe-se a importância de trabalhar todas as estruturas psicomotoras em 

conjunto, tendo em vista que uma complementa e contribui diretamente para o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da outra.   

Na motricidade global, segundo Marques (1979 apud CAMPOS; SOUZA, 

2014), as crianças podem começar a pedalar um triciclo aos três anos e aos oito anos 

andar de bicicleta, já que, como já foi enfatizado, o desenvolvimento físico da criança é 

acompanhado por um gradativo desenvolvimento neurológico. Durante a infância, as 

crianças gostam e necessitam de espaços abertos, com bastante liberdade para correr e 

brincar livremente. Assim como, gostam de frequentar parques públicos para brincar de 

gangorra, balanços e escorregadores.  

Para um bom desenvolvimento da coordenação dinâmica global as atividades 

devem seguir uma progressão pedagógica, partindo de propostas mais simples para 

outras sucessivas e combinadas, do amplo para o específico (BUENO, 2013). 

4.5.10 Praxia fina, motricidade fina, coordenação motora fina, coordenação 

motora refinada ou coordenação visomanual 

Para Alves (2012), a motricidade fina é uma coordenação segmentar, 

normalmente com a utilização da mão exigindo precisão nos movimentos para a 

realização das tarefas complexas, utilizando também os pequenos grupos musculares. 

Esse tipo de coordenação carece do auxílio das mãos e dos dedos e, para aqueles que 

exigem maior concentração, precisam ser executados com o auxílio das mãos e dos 

olhos (ALMEIDA, 2014; OLIVEIRA, 2009). 

Na visão de Alves (2011), só possuir uma coordenação motora fina não é o 

suficiente, é preciso que haja também um controle ocular, no qual a visão seja capaz de 

acompanhar o gesto das mãos. O termo utilizado por muitos autores para denominar 

esse fenômeno é coordenação oculomanual ou viso-motora.  

De acordo com os estudos realizados por Rosa Neto (2002, p. 14) a coordenação 

visório-manual representa 

A atividade mais frequente e mais comum no homem, a qual atua para pegar 

um objeto e lançá-lo, para escrever, desenhar, pintar, recortar, etc. Ela inclui 

uma fase de transporte da mão, seguida de uma fase de agarre e manipulação, 

resultado em um conjunto com três componentes: objeto/olho/mão. A 

atividade manual, guiada por meio da visão, faz intervir, ao mesmo tempo, o 

conjunto dos músculos que asseguram a manutenção dos ombros e dos 

braços, do antebraço e da mão, que é particularmente responsável pelo ato 
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manual de agarrar ou pelo ato motor, assim como os músculos extrínsecos do 

olho que regulam a fixação do olhar, as movimentações oculares e os 

movimentos de perseguição. 

De acordo com Le Boulch (1982 apud ALMEIDA, 2014, p. 52), 

A coordenação visório-manual e o aperfeiçoamento da motricidade fina da 

mão e dos dedos se dá a partir da organização das reações combinadas dos 

olhos e da mão dominante. Ela começa no primeiro ano e só se completa no 

final da escolaridade primária. No período pré-escolar, o desenvolvimento 

global desta forma de coordenação far-se-á durante as atividades práxicas 

escolhidas para desenvolver a destreza e a coordenação fina; por meio da 

prática de expressão gráfica e do desenho, desenvolve-se, ao mesmo tempo, a 

função simbólica.  

Pelo fato de envolver os pequenos músculos e a habilidade em manipular objetos 

pequenos com movimentos precisos, a coordenação motora fina exige certa maturação 

neurológica. Pode-se dizer que a criança ‘vê’ com os dedos (VELASCO, 1994). Neste 

tipo de coordenação, o indivíduo precisa de certas habilidades que são essenciais para 

conseguir manipular objetos, necessita saber se movimentar no espaço com 

desenvoltura, habilidade, equilíbrio e domínio do gesto e do instrumento pois, diz 

respeito à habilidade e destreza manual, onde é necessário que haja controle ocular, no 

qual a visão acompanha os gestos da mão, por este motivo a coordenação motora fina é 

essencial para a o desenvolvimento da escrita (AQUINO et al., 2012). 

De acordo com Mattos (2005 apud MACHADO; NUNES, 2011, p. 32) a 

coordenação motora fina corresponde a 

Segunda fase da aprendizagem motora, em que a sequência do movimento se 

faz mais harmônica e fechada. É a fase de correções, refinamento e 

diferenciação do movimento. O uso coordenado de pequenos músculos, 

resultando do desenvolvimento dos músculos a um grau em que possam 

desempenhar pequenos movimentos específicos como cortar, escrever, 

segurar, etc.  

A motricidade fina só se desenvolve depois da criança ter dominado os 

movimentos ligados aos grandes músculos, ou seja, depois da coordenação motora 

grossa (MARQUES, 1979 apud CAMPOS; SOUZA, 2014). Por ser minuciosa e exigir 

habilidade e concentração, a praxia fina só começa a ser aperfeiçoada a partir dos seis 

aos sete anos de idade (FONSECA, 1995). 

Quando a coordenação visório-motora não está adequada, a criança se mostra 

desajeitada em todas as suas ações e apresenta dificuldades na escola (ALVES, 2012). 

Por este motivo, é fundamental destacar a importância da praxia fina que está 

diretamente relacionada com a preensão correta do lápis no ato da escrita. No entanto, 
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tal aspecto, parece que não vem sendo bem trabalhado ou valorizado pela escola na 

atualidade, tendo em vista a invasão do mundo digital dentro do ambiente escolar.  

Para Duzi et al. (2013), a preensão do lápis interfere em vários aspectos 

relacionados ao grafismo, especialmente no que diz respeito à qualidade do traçado, 

tamanho da letra, visualização do que se escreve e fadiga muscular. Ainda de acordo 

com o mesmo autor, a preensão correta possibilita: melhor campo visual e melhor 

orientação das letras no espaço; controle dos movimentos; firmeza e velocidade na 

escrita; domínio no tamanho das letras. Almeida (2014), a fim de complementar os 

dados apontados por Duzzi et al., (2013) afirma que crianças que têm transtornos na 

coordenação dinâmico-manual geralmente têm problemas viso-motores e apresentam 

inúmeras dificuldades para desenhar, escrever, recortar, entre outros, ou seja, em todos 

os movimentos que exijam precisão na coordenação mão e olho.   

Sendo assim, a partir dos inúmeros benefícios que o desenvolvimento da 

coordenação motora fina pode oferecer às crianças, os professores precisam estar 

atentos ao desenvolvimento desta estrutura psicomotora e oferecer atividades que 

favoreçam cada vez mais o desenvolvimento desta habilidade, no entanto para que isso 

se concretize é fundamental que a escola também esteja envolvida nesse processo e 

valorize a importância dessa habilidade assim como os educadores.  

4.5.11 Ritmo  

Segundo Alves (2016), o ritmo é e está em movimento, é a ordem cadenciada na 

sequência das coisas, é a regularidade, é perceber os períodos, é encontrar-se nas 

impressões motoras, visuais, táteis e auditivas.  

Conforme Piccolo (1995 apud BUENO, 2013), fluir é a tradução da palavra 

ritmo e significa tudo que está em constante movimento, é a força criadora que está 

presente em todas as atividades humanas e se manifesta em todos os fenômenos da 

natureza.  

Para Mattos (2005 apud MACHADO; NUNES, 2011, p. 35), 

Cadência regulada pelo automatismo respiratório, aliada à frequência e à 

amplitude dos movimentos e dependente dos parâmetros da forma física e da 

habilidade motora; qualidade física é explicada por um encadeamento de 

tempo, um encadeamento dinâmico-energético, uma variação regular com 

repetições periódicas; a palavra vem do grego rhythmos, que significa 

movimento compassado. 

Defontaine (v.4, p. 206 apud ALVES, 2011) diz que o ritmo não é movimento, o 

movimento que é o meio de expressar o ritmo. Por este motivo é que se diz que o ritmo 
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deve ser vivido corporalmente. Toda criança tem um ritmo natural, espontâneo. Mesmo 

no nascimento, a criança é sensível ao ritmo do berço, da melodia cantada por sua mãe. 

Seus gritos e suas manifestações são ritmados. Há horas de repouso e horas de impulso 

e se manifesta por meio delas (ARISTOW-JOURNOUD, 1974 apud ALVES, 2011). 

De acordo com Oliveira (2009), o ritmo permite uma maior flexibilidade de 

movimentos e um maior poder de atenção e concentração na medida em que obriga a 

criança a seguir uma cadência determinada, assim a percepção da alternância de tempos 

fortes e fracos leva à percepção do relaxamento e das pausas. 

A organização dos ritmos é fundamental, pois é uma parte eficaz no 

desenvolvimento psicomotor da criança. Na criança, o desenvolvimento dessa estrutura 

acontece, aos poucos, quando ela organiza seus ritmos, através de experiências 

contínuas explorando suas possibilidades (BOATO, 1996 apud AQUINO et al., 2012). 

Ao explorar o espaço ao redor do corpo, a criança consegue perceber o ritmo. 

Ele opõe-se a ansiedade, inibição, debilidade motora e à rigidez de atitudes. É 

fundamental que exista a conscientização do ritmo para se apoiar nele. Existe educação 

do exercício rítmico quando se tem atenção (ALVES, 2016). Ele envolve a noção de 

ordem, de sucessão, de duração e de alternância (DE MEUR; STAES apud ALVES, 

2011). 

Para Velasco (1994), através do ritmo a criança vivencia o tempo e nele se 

organiza e, assim, ela atingirá a noção temporal quando as rotinas lhe forem impostas 

progressivamente, o que lhe proporcionará uma assimilação mais rápida de sua 

orientação temporal. Todos nós temos nosso ‘biorritmo’ e precisamos nos adaptar aos 

demais ritmos que nos sãos impostos. 

Na visão de Alves (2016), existem ritmos nos quais vivenciamos cada parte da 

vida, são eles que organizam sucessivas atividades, estabelecendo a integração 

funcional, das forças e das estruturas corporais. O ritmo favorece a aprendizagem da 

criança por meio da assimilação, dando-lhe equilíbrio para organizar-se e aprender. Para 

uma criança aprender a ler, é necessário possuir domínio do ritmo, sucessão de sons no 

tempo, memorização auditiva e diferenciação de sons e das durações dos sons das 

palavras (OLIVEIRA, 2009).  

O ritmo está relacionado à movimentação própria de cada um. Existe ritmo 

lento, moderado, acelerado, cadenciado e noção de duração e sucessão, no que diz 

respeito à percepção dos sons no tempo. Sendo assim, a falta de habilidade rítmica pode 

causar uma leitura lenta, silabada, com pontuações e entonações inadequadas. Na parte 
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gráfica, as dificuldades de ritmo contribuem para que a criança escreva duas ou mais 

palavras unidas, adicione letra às palavras ou omita letras e sílabas (MACHADO; 

NUNES, 2011). Também podemos verificar a influência do ritmo quando a criança 

respeita os espaços entre as palavras e quando consegue ordenar as letras dentro da 

palavra e as palavras nas frases, uma letra deve suceder a outra. A pontuação e a 

entonação que acompanham a leitura e uma escrita também são consequências de 

nossas habilidades rítmicas (ALVES, 2011). 

4.5.12 Relaxação ou relaxamento 

Costuma-se usar o termo relaxamento para todo e qualquer recurso de 

modificação tônico-postural. No entanto, o termo correto, dentro da Psicomotricidade, 

para dominar as técnicas que promovem a modificação tônica-postural é a relaxação, 

também conhecido como ato de relaxar. O termo relaxamento deveria ser utilizado para 

definir o estado que o indivíduo se encontra após uma atividade de relaxação 

(FERREIRA; HEINSIUS, 2010). 

A técnica de relaxação tem como campo de atuação o tônus, este que já foi 

descrito acima, e age diretamente sobre o tônus de fundo. Seu objetivo é a modificação 

tônica, visto que age diretamente sobre o tônus. Na relaxação, o sujeito é convidado a 

experimentar uma diferenciação entre as funções tônica e motora.  

Para Wallon (1995), a função tônica não é somente um fundo, ela é o campo de 

flutuação oscilante entre os estados de tensão e relaxamento, originalmente ligados às 

relações que a criança estabelece com o ambiente exterior. Para ele, o tônus é 

considerado a primeira forma de relação com o mundo estabelecido pela criança.   

Portanto, pode-se dizer que a relaxação é uma técnica fundamentada 

essencialmente na experiência pessoal e tem como implicação o corpo. Ela pode ser 

vista como indicação terapêutica, a partir do momento que realiza uma modificação nas 

respostas, nas atitudes e nas reações do sujeito com o mundo exterior (FERREIRA; 

HEINSIUS, 2010). 

Portanto, seja qual for à experiência proposta e o método adotado, o educador 

deverá levar em consideração as funções psicomotoras (esquema corporal, lateralidade, 

equilíbrio, etc.) que pretende reforçar nas crianças com as quais está trabalhando. 

Mesmo levando em conta que, em qualquer exercício ou atividade proposta, uma função 

psicomotora sempre se encontra associada a outras, o professor deverá estar consciente 

do que exatamente está almejando e onde pretende chegar (NEGRINE, 1995). 
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Assim, nos deparamos com a importância de o educador conhecer as funções 

psicomotoras e qual a sua contribuição para o crescimento infantil, pois sem esse 

conhecimento, o professor, poderá pular etapas do desenvolvimento motor o que 

ocasionará problemas futuramente às crianças. 

Torna-se importante assinalar que as funções, habilidades ou estrutura 

psicomotoras abordadas nesse capítulo são as mais apontadas pelos estudiosos da 

Psicomotricidade. Por este motivo, sabe-se que os estudiosos não empregam uma 

classificação única e tampouco fazem uso de uma mesma terminologia para as diversas 

estruturas psicomotoras. No entanto, verifica-se que as diferentes classificações e 

terminologias não denotam diferenças sensíveis entre as concepções de cada autor.   

A fim de concluir pode-se afirmar que a partir de uma revisão da literatura na 

área da Psicomotricidade, feita por Alexandre Mello (2006), em pesquisas realizadas em 

todo Brasil, foi possível destacar as estruturas psicomotoras apontadas acima.  
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5. PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

O presente trabalho é caracterizado como uma pesquisa qualitativa na qual o 

foco é analisar o fenômeno investigado. Segundo Ludke e André (1986 apud CLARA; 

FINK, 2012), a abordagem qualitativa é uma forma adequada de compreender o 

fenômeno social pesquisado, que procura dar respostas aos aspectos da realidade que 

não podem ser quantificados. Esse tipo de pesquisa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes.  

Para efetivação deste trabalho de conclusão de curso foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, utilizando artigos, revistas e livros, cujo objetivo é proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito, buscando entender 

o conceito de Psicomotricidade e como ela está vinculada à Educação Física e a 

Educação Infantil. A pesquisa foi realizada através da internet utilizando o navegador 

Google Chrome, e os dados foram coletadas de fontes confiáveis como artigos, revistas 

publicadas em periódicos científicos e livros que abordam o tema citado. As palavras 

chaves utilizadas para realização dessa pesquisa foram: Psicomotricidade, Educação 

Física e Educação Infantil.  

Inicialmente, para elaboração deste trabalho, foi feita uma leitura exploratória 

dos materiais bibliográficos relacionados com o tema da pesquisa, proporcionando ao 

pesquisador um entendimento geral do assunto.  

Em seguida à leitura exploratória, foi realizada uma leitura analítica e seletiva do 

material, feitos fichamentos e resumos a fim de verificar a relevância dos conteúdos 

encontrados e sua pertinência para a elaboração do presente trabalho a partir dos 

fundamentos teóricos. Paralelamente à pesquisa bibliográfica, foi desenvolvida uma 

pesquisa de campo que é utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 

conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma 

hipótese, que se queira comprovar, ou ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações 

entre eles (MARCONI; LAKATOS, 2009).  

Essa pesquisa foi realizada baseada na técnica de estudo de Caso, definida por 

Yin (2001) como uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Ainda de acordo com 

este autor, o estudo de caso é a melhor estratégia quando se quer se responder as 
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questões “como” e “porque” sobre um assunto específico a partir de pesquisas 

qualitativas.  

Para a coleta de informações, foi utilizado como instrumento de pesquisa um 

questionário, considerado um instrumento de coleta de dados constituído por uma série 

de perguntas, que devem ser respondidas por escrito (MARCONI; LAKATOS, 2000). 

De acordo com Gil (2002), questionário é uma técnica de investigação composta por um 

número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escritos às pessoas, tendo 

como objetivo o conhecimento de opiniões, expectativas, crenças, sentimentos, 

situações vivenciadas.  

O questionário foi avaliado por júri de expert, composto por três (03) questões 

fechadas e sete (07) questões abertas, versando sobre o objetivo geral e específico. 

Perguntas abertas são aquelas que permitem ao informante responder livremente, 

usando linguagem própria, e emitir opiniões sem nenhuma influência. Possibilitam, 

desta forma, recolher dados ou informações mais ricas e variadas, porém, apresentam 

alguns inconvenientes, como dificultar a resposta ao próprio informante, que deverá 

redigi-la; o processo de tabulação se torna mais complicado; o tratamento estatístico e a 

interpretação. A análise, neste tipo de pergunta é difícil, complexa, cansativa e 

demorada (CERVO; BERVIAN, 2002).  As perguntas fechadas são aquelas em que o 

informante escolhe sua resposta entre duas opções. Este tipo de pergunta, embora 

restrinja a liberdade das respostas, facilita o trabalho do pesquisador e também a 

tabulação, pois as respostas são mais objetivas. As respostas referentes às perguntas 

foram analisadas com a utilização do Excel 2013. 

Uma das vantagens da utilização do questionário como instrumento de pesquisa 

se dá ao fato de que ele economiza tempo, viagens e obtém grande número de dados, 

atinge maior número de pessoas simultaneamente, abrange uma área geográfica mais 

ampla, economiza pessoal, obtém respostas mais rápidas e exatas, liberdade de respostas 

em função do anonimato, mais tempo para responder e horário favorável.  

O questionário, em Word 2013 foi enviado por e-mail para trinta (30) 

professores de Educação Física de escolas públicas e particulares convidados a 

participarem do estudo que atuam em escolas da Zona Oeste da cidade do Rio de 

Janeiro no segmento da Educação Infantil, com o objetivo de identificar se a 

Psicomotricidade é utilizada nas aulas de Educação Física para Educação Infantil. Dos 

trinta (30) questionários enviados, apenas dez (10) retornaram, confirmando uma das 

limitações presentes neste tipo de estudo no qual uma percentagem pequena dos 
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questionários voltam, atrasando assim o cronograma da pesquisa, ou seja, mesmo este 

instrumento possuindo a vantagem de atingir o maior número de pessoas, o estudo 

esbarrou nessa limitação. No entanto, dentre os questionários que retornaram, as 

respostas obtidas, em sua maioria, foram bem estruturadas, demonstrando o real 

compromisso em respondê-las. 

A aplicação do questionário se deu entre os meses de janeiro e fevereiro de 2018 

e, ao final do estudo, a amostra foi composta por dez (10) professores de Educação 

Física que concordaram em participar da pesquisa, assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido (Apêndice B) e preencheram individualmente o questionário 

(Apêndice A), sem a presença e/ou intervenção da pesquisadora e enviaram as respostas 

por e-mail.  

Em mãos dos questionários respondidos, foi dado início a análise do discurso 

que é definida como uma teoria que tem como objeto de estudo o próprio discurso. A 

palavra discurso surge da tentativa de se estabelecer a distinção entre significado e 

sentido (SARGENTINI, 2009). O significado sustenta‐se na crença de que as palavras 

são convenções tácitas (SAUSSURE, 1991) firmadas entre os falantes de uma língua, 

enquanto o sentido apoia‐se na crença de que a convenção linguística, que pretende dar 

um caráter universal ao significado, pode assumir matizes.  

Esse tipo de análise permite-nos perceber como se fala, como se dá a interação 

entre emissor e receptor de uma mensagem, identifica o receptor, interpreta o discurso 

produzido pelos outros sem desconsiderar a subjetividade do pesquisador. Deste modo, 

toda leitura e toda escuta são, portanto, análise de discurso (FERNANDES, 2008). 

As perguntas fechadas foram apresentadas em forma de gráficos realizados no 

Excel 2013 e os dados coletados através dos questionários por meio das perguntas 

abertas foram analisados qualitativamente e serão expostos a seguir. 
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6. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

A fim de facilitar a apresentação e discussão dos dados, os mesmos serão 

apresentados e organizados abaixo em itens correspondentes a cada pergunta do 

questionário. Deste modo, didaticamente será melhor para o esclarecimento dos 

resultados, que serão relacionados com os autores utilizados para elaboração deste 

trabalho.  

6.1- O que você entende por Psicomotricidade? 

Ao longo deste trabalho abordamos o que é a Psicomotricidade sob o ponto de 

vista de diversos estudiosos deste assunto. Entre as perguntas do questionário elaborado 

para essa pesquisa, foi solicitado aos participantes que eles respondessem sobre o que 

eles entendem por Psicomotricidade e, dentre as respostas apontadas pelos 

questionados, foi possível observar que os professores apresentaram conhecimentos 

relevantes, no entanto, no que se refere ao embasamento teórico científico utilizado para 

explicar o termo Psicomotricidade, os participantes da pesquisa não citaram nenhum 

autor. 

Em seus estudos, Ferreira et al. (2011) apontam que o termo Psicomotricidade 

para alguns professores está ligado somente a coordenação global, a lateralidade, ao 

equilíbrio, à coordenação motora fina e outros aspectos funcionais englobando como 

parte psicomotora, sem nenhum objetivo a ser alcançado, dando apenas como métodos 

abstratos. A fim de ratificar e ilustrar a informação, acima foi destacado o discurso do 

professor participante 8 no qual relata que “Psicomotricidade são movimentos motores 

básicos e específicos, tais como lateralidade, coordenação motora fina e grossa, 

conhecimento corporal entre outras”, assim como para o professor participante 9, ao 

dizer que, no seu entendimento, a Psicomotricidade é o “Estudo do indivíduo através 

dos movimentos do seu corpo”. Já para o participante 7, a Psicomotricidade “É o 

conjunto de ações motoras consequentes das experiências vividas em aspectos internos 

e externos”, Para o participante 10, quando descreve a Psicomotricidade, diz que “É o 

desenvolvimento motor da criança através do corpo em movimento e em relação a seu 

mundo externo e interno”. 

Nos estudos apresentados, Clara e Fink (2012), constataram que os professores 

apresentam um discurso sobre um desenvolvimento integral, mas não detêm um 

embasamento teórico cientifico sobre Educação Psicomotora, assim como foi 
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encontrado nas falas do professor participante 3, “A Psicomotricidade considera que o 

ser humano deve ser visto de forma global, ou seja, as funções cognitivas, afetivas e 

motoras estão interligadas”. Bem como do professor participante 1: “Entendo que é a 

integração do corpo e mente em todas as partes do desenvolvimento humano”.  

Outros participantes entendem a Psicomotricidade como: “Entendo como o 

estudo do movimento, a organização dos movimentos do corpo com as experiências 

vividas”. Para o participante 2 e na visão do professor participante 4, a 

Psicomotricidade seria “a intercessão entre os aspectos: cognitivo, motor e afetivo”. 

A definição mais próxima da visão dos estudiosos no assunto foi apresentada 

respectivamente pelos professores participantes 6 e 5, ao exporem seu entendimento 

sobre Psicomotricidade como: “Psicomotricidade é uma área de conhecimento que 

estuda o homem e suas relações com o mundo, com os outros e com ele mesmo” e “É a 

ciência que estuda o homem de forma global, seu movimento/corpo, sua 

inteligência/cognição e sua emoção/psique”.  

A partir das concepções apresentadas pelos participantes, foi possível observar 

que os professores possuem uma visão ampla e fragmentada sobre a Psicomotricidade, 

já que apenas dois participantes descreveram seus entendimentos sobre a 

Psicomotricidade de acordo com os aportes teóricos utilizados durante a elaboração 

deste trabalho.  

6.2- Como você vê a associação da Psicomotricidade com a Educação 

Física? 

Na visão de Santana (2009), a associação entre a Psicomotricidade e a Educação 

Física pode apresentar muitas semelhanças e foi essa a resposta encontrada por todos os 

participantes quando questionados sobre a associação da Psicomotricidade com a 

Educação Física. Dentre as respostas encontradas para ratificar a informação acima, 

podemos destacar a fala de alguns participantes nas quais relatam que a relação entre 

essas ciências é constante, como descreve o participante1, quando diz que: “Essa 

integração é tão constante que não consigo ver diferença entre elas, principalmente 

quando falamos em Educação Infantil onde acontece as primeiras relações do corpo 

com o mundo”. A fim de fundamentar o discurso do professor 1, Le Boulch (1988), em 

seus estudos, relata que através da Educação Psicomotora, a criança explora o ambiente, 

passa por experiências concretas, indispensáveis ao seu desenvolvimento intelectual, e é 

capaz de tomar consciência de si mesma e do mundo que a cerca, daí a importância da 
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Educação Física ser oferecida para o aluno de pré-escola até o quinto ano do Ensino 

Fundamental. 

De acordo com Monteiro (2006), a relação entre a Psicomotricidade e a 

Educação Física origina-se através dos anseios do ser humano em relacionar-se e 

integrar-se ao ambiente no qual está inserido, fazendo-o por meio de ações e 

movimentos conscientes, vivenciando experiências em cada etapa da vida.  

Para o participante 5, a associação entre Educação Física e Psicomotricidade 

ocorre “De forma positiva, pois quando estamos em movimento utilizamos todas as 

habilidades”. Baseado na concepção de Santana (2009), a Educação Psicomotora é a 

educação da criança através de seu próprio corpo e de seu movimento. A criança é vista 

em sua totalidade e nas possibilidades que apresenta em relação ao seu meio ambiente. 

Assim, a Educação Física e a Psicomotricidade completam-se, pois, a criança, ao 

praticar qualquer atividade, usa o seu todo; mesmo sendo regida, predominantemente, 

pelo intelecto, a Educação Psicomotora atinge a criança na sua totalidade.  

Para o participante 9, existe “Uma grande correlação, pois a Educação Física 

trabalha com movimentos do corpo do indivíduo, associando à Psicomotricidade, pode-

se entender melhor o indivíduo”. A fim de complementar a fala do participante 9, 

podemos pegar a contribuição de Ferreira (2006 apud FERRARI, 2009) para dizer que, 

no trabalho com as crianças na Educação Infantil, o movimento exerce um papel muito 

importante no desenvolvimento psicológico, além de representar a expressão das 

relações entre o ser e o meio. Deste modo, é de suma importância o trabalho de 

interação da atividade motora e do psiquismo com a finalidade de melhorar o 

desenvolvimento dos educandos.  

De acordo com Ferreira (2006 apud SANTANA, 2009) há três formas de 

utilização destas abordagens e existem os que acreditam não ser possível diminuírem o 

impacto entre o conflito da Psicomotricidade com a Educação Física, pois há uma 

ligação destas com o modo próprio de ver o mundo de cada abordagem, portanto o 

educador deve utilizar apenas uma delas. Dentre as respostas encontradas, nenhum dos 

participantes apresentou uma concepção baseada nesta visão de Ferreira, ao contrário, 

neste estudo, todos os participantes apontaram que existe uma relação entre 

Psicomotricidade e Educação Física, e que uma não se sobrepõe a outra, elas se 

complementam, como podemos observar no discurso de outros participantes, como na 

visão do participante 3, quando diz que “A Psicomotricidade faz parte da Educação 

Física porque ao se movimentar a criança ou qualquer pessoa está tendo um 



64 
 

 

sentimento, precisa pensar nos seus gestos e está exercendo um ato motor. Então, não 

tem como dissociar a Educação Física da Psicomotricidade”, assim como na fala do 

participante 10 quando relata “Vejo como fator fundamental no desenvolvimento motor 

da criança, utilizada em todas as áreas da Educação Física”. 

Na segunda postura, apresentada por Ferreira (2006 apud SANTANA, 2009), 

ocorre uma tolerância ao trabalho com os dois métodos, utilizando-se em uma 

abordagem psicomotora recursos da Educação Física ou o inverso. Para confirmar essa 

informação, utilizaremos a fala do participante 7, quando relata que “Vejo como uma 

importante ferramenta para as aulas. Auxiliando no desenvolvimento motor e 

cognitivo”. 

Uma terceira postura, apresentada por Ferreira (2006 apud SANTANA, 2009), é 

a liberdade de utilização de conceitos, sem a presença de dualismos, articulando as duas 

abordagens. Neste caso, durante as aulas de Educação Física, pode-se trabalhar todos os 

conceitos da motricidade humana como uma consequência de um trabalho que tem 

como prioridade desenvolver o gosto pela atividade física de forma prazerosa, lúdica e 

autônoma, onde os educandos fazem o que mais lhes dão prazer, como: andar, saltar 

correr, rastejar, rebater, equilibrar etc (SANTANA, 2009). Dentro deste contexto, é 

possível destacar a fala do participante 8 quando apresenta uma atividade para 

exemplificar a associação entre a Educação Física e a Psicomotricidade: “Andar pela 

corda, trabalhando equilíbrio”. 

Ferreira (2006 apud SANTANA, 2009) ainda alerta que é preciso desmistificar a 

não aproximação entre a Psicomotricidade e a Educação Física nos meios acadêmicos, 

sendo comum observar preconceitos quanto à utilização mútua das abordagens, 

encontrando defensores ferrenhos, mas também encontrando aqueles que experimentam 

as duas abordagens, como um método prevalecendo sobre o outro. Ele entende que a 

Psicomotricidade e a Educação Física não são incompatíveis, elas podem ser integradas 

e que, ao invés de serem inimigas, podem ser instrumentos auxiliares. Durante a análise 

dos questionários, foi possível perceber que os participantes deste estudo apresentaram 

o ponto de vista de acordo com o apresentado por Ferreira (2006 apud SANTANA, 

2009), como podemos observar na fala do participante 2: “Acredito que ambas estão 

ligadas. Ambas trabalham a organização do corpo, ambas exploram a magnitude dos 

movimentos e buscam a maior possibilidade de experiências motoras e emocionais 

possíveis para o desenvolvimento do indivíduo”. 
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O participante 4 relata: “Acredito que por meio de um olhar psicomotor, é 

possível realizar um trabalho de Educação Física para além do movimento” o que 

corrobora com os estudos de Dantas (2005), quando descreve que, na área da Educação 

Física, torna-se urgente a reflexão sobre a motricidade, particularmente no que tange à 

análise do homem que se movimenta em direção à sua transcendência... Não basta mais 

a análise da mecânica do movimento ou gesto esportivo. Há que se estudar e pesquisar a 

complexidade da ação motriz, contextualizando-a e relacionando-a com outras áreas do 

conhecimento humano, destacando assim a importância do olhar para além do 

movimento como apresentado pelo participante.  

De acordo com Santana (2009), é de conhecimento de todos que a Educação 

Física, por muito tempo, se preocupou em desenvolver na escola apenas a aptidão física 

dos estudantes e até hoje ainda vê esta ênfase nos exercícios físicos em muitas escolas. 

Ainda existem muitos professores que focam seus trabalhos mais na prática motora, na 

organização de campeonatos, no treinamento desportivo, na execução e repetição de 

movimentos; porém, um educador com uma visão mais humanista, poderá focar seu 

trabalho no prazer e no gosto da prática da atividade física. Essa visão humanista foi 

encontrada na fala do participante 6, ao dizer que: “A Educação Física estuda o corpo 

em movimento e suas manifestações culturais e com o conhecimento da 

Psicomotricidade pode ampliar o olhar para as complexidades que envolvem o ser 

humano e suas relações sociais”. Para Vayer (1982, apud ALMEIDA, 2009), a 

Educação Psicomotora é uma ação pedagógica e psicológica que utiliza os meios da 

Educação Física com a finalidade de normalizar ou melhorar o comportamento da 

criança. 

Segundo Staes e De Meur (1984 apud SANTANA, 2009), o intelecto se constrói 

a partir da atividade física. As funções motoras (movimento) não podem ser separadas 

do desenvolvimento intelectual (memória, atenção, raciocínio) nem da afetividade 

(emoções e sentimentos).  Para que o ato de ler e escrever se processe adequadamente, é 

indispensável o domínio de habilidades a ele relacionado, considerando que essas 

habilidades são fundamentais manifestações psicomotoras. 

De acordo com Montanha (2013), podemos admitir que a Psicomotricidade, 

juntamente com a Educação Física, possui grande importância e que ambas contribuem 

amplamente no desenvolvimento das crianças na fase escolar, o que vai ao encontro  

dos relatos dos professores participantes.  
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6.3 - Você trabalha na rede pública ou privada? 

Para ilustrar as respostas dos participantes foi elaborado um gráfico no formato 

de pizza. 

                         Gráfico 1 – Você trabalha na rede pública ou privada? 

 
Fonte: A autora, 2018 

 

6.4 - Qual a sua formação no campo da Psicomotricidade (estudos, 

disciplinas ou cursos específicos)? 

Nesta questão, pretendeu-se compreender se os educadores questionados que 

atuam na Educação Infantil receberam formação adequada para atuar no campo da 

Psicomotricidade. Para ilustrar as respostas apresentadas pelos participantes, foi 

elaborado um gráfico em forma de pizza.  

Gráfico 2 – Qual seu grau de contato no campo da Psicomotricidade 

 

Fonte: A autora, 2018 

 

Ao analisar a formação dos participantes dentro dessa área, constatou-se que três 

(03) entre os dez (10) participantes só tiveram contato com a Psicomotricidade durante a 
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graduação, como disciplina oferecida pelo Curso de Licenciatura em Educação Física, o 

que reforça os estudos de Ferreira (2006 apud FERRARI, 2009), quando ressalta que a 

aproximação entre a Psicomotricidade e a Educação Física precisa ser realizada nos 

meios acadêmicos, justificando assim os dados encontrados neste estudo no qual os 

profissionais relatam que o único contato com a Psicomotricidade foi por meio da 

graduação.  

Apesar do contato com a Psicomotricidade na graduação, dois participantes 

relataram que fizeram cursos de atualização envolvendo o tema da Psicomotricidade. A 

fim de ratificar a informação sobre formação continuada, Campos e Souza (2014) 

assinala que caberá a cada profissional aprofundar-se ainda mais no assunto para que 

possa sentir-se maravilhado com as conquistas possibilitadas pela Psicomotricidade.  

Contudo, dentre os participantes da pesquisa, um professor relatou que não teve 

nenhum contato com a Psicomotricidade, nem durante a graduação, ratificando assim os 

dados apontados por Oliveira e Souza (2013) ao afirmarem que os pais e profissionais 

da educação, na maioria das vezes, não têm conhecimento sobre a Psicomotricidade.  

De acordo com Rossi (2012), a partir do entendimento de que a Educação 

Psicomotora é preponderante para o sucesso no sistema escolar, principalmente quando 

aplicada na Educação Infantil, é fundamental que o professor possua ou busque 

conhecimento nos assuntos sobre Psicomotricidade. Assim, é interessante que o docente 

entenda do que se trata a Educação Psicomotora, conheça sua estrutura, além de 

compreender como funciona o desenvolvimento psicomotor e as funções psicomotoras 

e como ocorre o desenvolvimento motor. Sobre o desenvolvimento motor, Oliveira 

(2002 apud MACEDO, 2014) ressalta o quanto é importante que o professor de 

Educação Física saiba o que é a criança, como ela se movimenta, como aprende e como 

expressa suas emoções e sentimentos. A partir desse conhecimento, o professor vai 

estabelecer os objetivos do conteúdo e os métodos de ensino a serem trabalhados com 

as crianças. O professor sempre deverá trabalhar de acordo com o estágio de 

desenvolvimento motor, buscando sempre a melhor qualidade de controle do 

movimento da criança. O conhecimento desses conceitos formará a base sobre a qual o 

professor deverá estruturar as habilidades motoras das crianças. 

Ainda falando sobre formação continuada, foi possível perceber que apenas 

quatro (04) dos dez (10) participantes possuem pós-graduação em Educação 

Psicomotora/Psicomotricidade e, como já apresentado e confirmado pelas palavras de 

Aquino (2012), é de fundamental importância que os profissionais que lidam com a 



68 
 

 

população da Educação Infantil estejam preparados e qualificados para criar estratégias 

e atividades que auxiliem o desenvolvimento das potencialidades e/ou diminuir as 

defasagens psicomotoras de seus alunos e, para que isso seja realizado de maneira 

efetiva, pode-se dizer que, quanto mais qualificado o profissional, melhor será o sucesso 

dentro do processo de ensino-aprendizagem. 

Apesar da importância que a Psicomotricidade pode oportunizar para o 

desenvolvimento dos educandos, nenhum participante do estudo possui algum tipo de 

formação em Psicomotricidade reconhecida pela Sociedade Brasileira de 

Psicomotricidade, como: Transpsicimotricidade, Relacional, Prática Psicomotora 

Aucouturier, Curumim, Antrophos... dentre outras1.    

Nos Anais do Congresso Brasileiro de Psicomotricidade, realizado em 2013, 

Alves já dizia que, as pós-graduações, cursos de extensão e aperfeiçoamento, de uma 

forma geral, deixam a desejar em relação à formação pessoal e acabam tornando o 

profissional um teórico carente da prática. Assim torna-se necessário repensar como 

deve ser introduzida a Psicomotricidade no meio acadêmico, bem como nas formações e 

nos cursos oferecidos.  

Deste modo, diante das informações obtidas por meio dos questionários e 

confirmadas através dos estudos de Duzzi et al. (2013), sugere-se  a necessidade de 

incluir nos cursos de formação (graduação e pós-graduação) a Psicomotricidade em seus 

currículos, com o devido aprofundamento e seriedade, tendo em vista que o 

conhecimento, por parte dos professores, sobre a importância de se trabalhar o 

desenvolvimento psicomotor se constitui em uma ação preventiva, que, se colocada em 

prática, diminuiria de forma expressiva as intervenções remediadoras relacionadas às 

questões de dificuldades de aprendizagem (AGNOL; LUZ, 2017), assim como aos 

órgãos públicos (escolas, prefeituras, secretarias de educação), tendo em vista que os 

quatro (04) professores que possuem pós-graduação em Psicomotricidade atuam na rede 

particular de ensino. Sendo assim, cabe aos órgãos competentes o oferecimento de 

cursos de formação continuada, na tentativa de oportunizar aos professores da rede 

pública o incentivo nos estudos dessa área e assim maximizar o conhecimento do 

professor sobre um tema tão importante, na certeza de que as crianças, certamente, serão 

as maiores favorecidas.  

                                            
1 Para maiores informações, acessar <www.psicomotricidade.com.br>. 
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Ferrari e Moretti (2009), também consideram importante o incentivo à formação 

continuada dos educadores. Por meio desse tipo de formação, os professores de 

Educação Física dos anos iniciais terão mais domínio dos conhecimentos fundamentais 

para a prática dessa disciplina, bem como das teorias relacionadas ao desenvolvimento 

psicomotor, aprendizagem motora, testes que averiguam o desenvolvimento motor e 

formação integral do aluno. Deste modo, o professor se sentirá mais apto para atuar de 

modo a contribuir efetivamente para a formação integral dos educandos.  

 

6.5 - Você utiliza a Psicomotricidade nas suas aulas de Educação Física para 

Educação Infantil?  

Dentre os participantes da pesquisa, todos responderam que utilizam a 

Psicomotricidade nas suas aulas de Educação Física para Educação Infantil, ou seja, 

100% por cento da amostra diz fazer uso da Psicomotricidade e a fim de justificar sua 

utilização nas aulas de Educação Física, exibiremos abaixo os principais motivos 

apresentados pelos grandes estudiosos da Psicomotricidade.  

 

     Gráfico 3 – Você utiliza a Psicomotricidade nas suas aulas de Educação Física para Educação Infantil? 

 

                                                                    Fonte: A autora, 2018 

 

Atualmente a Psicomotricidade ocupa um lugar de destaque na educação, 

buscando o desenvolvimento global da criança, fazendo com que os profissionais de 

Educação Física que atuam nas escolas tenham uma nova perspectiva pedagógica, 

melhorando a qualidade de sua aula e o processo de ensino-aprendizagem (FONTANA, 

2012) ao incluírem os conceitos da Psicomotricidade nas suas aulas.  
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Apesar de todos os participantes envolvidos neste estudo relatarem que utilizam 

a Psicomotricidade nas suas aulas, durante a pesquisa de Schirmer (2008 apud AGNOL; 

LUZ, 2017), ele verificou que existem escolas em que os professores não se utilizam da 

Psicomotricidade, argumentando principalmente a falta de espaço ou ainda a falta de 

material como os maiores impeditivos.  

6.6 - Como você utiliza a Psicomotricidade nas suas aulas? 

A partir da análise deste item no questionário, foi possível identificar, a partir da 

escrita de seis (06) dentre os dez (10) participantes, que eles utilizam a Psicomotricidade 

de modo instrumental ou funcional. A fim de ilustrar essa informação, encontramos nos 

estudos de Silva e Falkenbach (2008), a confirmação de que este eixo da 

Psicomotricidade é o mais utilizado pelos professores de Educação Física, e é 

denominado por autores como Le Boulch, Vayer, Costallat, Velasco, entre outros como 

a Psicomotricidade Funcional. Para Silva, o desenvolvimento dessa prática se assemelha 

muito à forma tradicional de uma aula de ginástica, como foi possível observar na 

resposta dos participantes sobre a forma como eles utilizam a Psicomotricidade nas suas 

aulas: “Principalmente na forma de circuito e quando viável trabalhando a motricidade 

fina com jornal e massinha, ou atividades voltadas para o esquema corporal” 

(participante 2), “Com atividades coordenativas, que envolvam noções de espaço, 

tempo, consciência corporal, noção de dentro e fora, equilíbrio e força” (participante 

7), “Utilizo com atividades de conhecimento corporal, lateralidade, equilíbrio, 

habilidades básicas e especificas (estabilização, manipulação e locomoção)” 

(participante 8). 

Para Silva e Falkenbach (2008), a Psicomotricidade funcional, utilizada pelos 

participantes deste estudo, tem por finalidade melhorar as aprendizagens cognitivas e o 

comportamento da criança com o auxílio das famílias de exercícios e atende às 

necessidades conteudistas da escola como escrever, ler e calcular. De acordo com 

Almeida (2009), na Psicomotricidade Funcional, o psicomotricista, neste caso o 

professor, exerce uma relação de comando com a criança. Assim, ela deve seguir as 

diretrizes para execução correta do movimento e raramente ocorrem contatos corporais. 

Neste tipo de abordagem, o professor faz uso de métodos diretivos para a realização das 

atividades que são pré-programadas, como podemos observar nos discursos a seguir: 

“Utilizo sempre que desenvolvo atividades de coordenação motora, lateralidade, 

equilíbrio, conhecimento do corpo, além de desenvolver desafios para que as crianças 
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criem suas próprias formas de movimento, desenvolvimento e locomoção” – 

participante 1. “Por meio não apenas de circuitos psicomotores, mas também de 

atividades sensoriais e de motricidade fina” – participante 4. 

Um dos questionados disse apenas que “Utiliza durante as atividades iniciais” 

(participante 9), sem dar exemplos e o participante 5 deixou este item em branco.  

O participante 6 também abordou a Psicomotricidade Instrumental em seu 

discurso: “Utilizo de forma instrumental desenvolvendo habilidades motoras e o 

esquema corporal em forma de circuito, mas também, em aulas mais livres, com 

materiais que permitam a expressão do simbólico, a experimentação sensorial e além 

disso, um olhar para as imagens que o corpo da criança produz”. 

Com base no discurso do participante 6, surge um viés ainda não encontrado no 

discurso dos outros participantes, ao utilizar o termo aulas livres. A partir deste viés, 

Negrine (2002) traz o termo Psicomotricidade Relacional. Nesta abordagem, utiliza-se 

do brincar como um meio de ajudar na construção da personalidade integral da criança, 

permitindo assim mais liberdade para os educandos, o que também foi apresentado pelo 

participante 3: “Utilizo as funções psicomotoras, iniciando pelo esquema corporal que 

é a base das outras funções. Utilizo música, histórias, diversos materiais para 

desenvolver as funções psicomotoras e contribuir para o desenvolvimento global da 

criança”. 

Burguer e Krug (2009) trazem contribuições que ratificam o discurso do 

participante 10: “Usando materiais que estimulem a criatividade, cooperação e o 

desenvolvimento corporal em aulas livres ou orientadas” e, ressaltam que as aulas de 

Educação Física na Educação Infantil precisam oferecer um ambiente que estimule a 

criatividade e a investigação, através da brincadeira, favorecendo assim o surgimento de 

atividades em que prevaleça a solidariedade, a cooperação, a responsabilidade e o 

respeito aos direitos humanos. 

O trabalho da Educação Psicomotora é essencial para a potencialização do 

aspecto motor, afetivo e mental do ser humano. A Psicomotricidade como instrumento 

pedagógico pode ser concretizada através de jogos e exercícios lúdicos, levando a 

pessoa a se conscientizar como sujeito e com seu próprio corpo (MONTEIRO, 2006).  

Apesar de não termos encontrado dentre os discursos dos participantes, também 

é possível trabalhar a Psicomotricidade através do ensino dos grandes jogos e dos 

esportes, porque os educandos ao realizarem essas atividades estarão pensando, agindo 

e sentindo (SANTANA, 2009).  
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De acordo com Vital (2007), é importante que os profissionais de Educação 

Física atuantes em escolas na Educação Infantil, estejam atentos à importância das 

atividades motoras e da Psicomotricidade para o desenvolvimento dos seus alunos, 

lembrando que a ludicidade é considerada fator motivante para que a prática das aulas 

seja cada vez mais prazerosa.  

6.7 - Dê o exemplo de uma atividade de Psicomotricidade já realizada por 

você. 

Ao analisar as atividades de Psicomotricidade relatadas pelos participantes foi 

possível constatar que os professores, em sua grande maioria, trouxeram exemplos de 

atividades associados à Psicomotricidade Instrumental/funcional, como podemos 

observar nos seguintes discursos apresentados por seis participantes (1, 2, 7, 8, 9 e 10), 

respectivamente destacados: “Transpor um obstáculo de diversas maneiras, formas, 

com objetos ou não”; “circuito psicomotor”; “Circuito com bambolês, escadinha de 

coordenação, barreiras e colchões”; “Pular corda, equilibra-se em corda, equilibrar 

bexiga e passar por baixo da corda esticada”; “bambolês no chão, variando o tipo de 

deslocamento” e “Amarelinha”. As falas vão de encontro aos estudos de Ferrari e 

Moretti (2009), realizado em Mirante do Paranapanema-SP, e demonstraram que a 

disciplina de Educação Física, na forma metodológica, não contemplava as dimensões 

essenciais para o desenvolvimento da criança devido à formação tecnicista recebida 

pelo professor de Educação Física.  

Os participantes 3, 4 e 5, incluíram em suas falas um discurso mais holístico, e 

apresentaram atividades que envolviam aspectos motores, afetivos e cognitivos, como: 

“Prendi um elástico de uma ponta a outra da sala, formando uma teia. Pendurei guizos 

e materiais de diferentes texturas como, esponjas e tecidos na teia e pedi as crianças 

que passassem por ela, com o objetivo de trabalhar consciência corporal, percepção 

espacial e motricidade ampla”; “Estátua parando em diversas posições corporais “e 

“Brinquedo Cantado”.  

O participante 6 foi o único que citou uma atividade que fugiu dos modelos 

cartesianos, o que nos leva a pensar que talvez ele tenha tido uma formação voltada para 

linha da Psicomotricidade Relacional, tendo em vista que no seu discurso ele descreve 

sua atividade da seguinte maneira: “Com as crianças descalças, tecidos espalhados de 

diferentes cores e tamanhos para permitir o uso do imaginário pelo brincar livre, 

estabelecendo regras simples de se relacionar com os objetos e os colegas”. Na visão 
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de Alves (2013), esse professor ofereceu aos seus alunos, mais do que conhecimento, 

informações e programas engessados, pois possibilitou um diferencial baseado na escuta 

destes corpos em movimento e destes seres em transformação por meio de uma 

comunicação autêntica. 

6.8 - Quais são as estruturas psicomotoras mais trabalhadas nas suas aulas? 

Por quê? Você prioriza alguma estrutura psicomotora específica? 

Para Monteiro (2007 apud SANTANA, 2009), as estruturas psicomotoras são 

os conceitos trabalhados dentro das aulas como consequência da mesma, e não como 

único fim, ou seja, a utilização das estruturas psicomotoras ocorre naturalmente dentre 

de uma aula de Psicomotricidade.   

As estruturas psicomotoras mais trabalhadas nas aulas, como: equilíbrio 

(locomoção – equilíbrio dinâmico), lateralidade, coordenação motora ampla, 

coordenação motora fina e organização espaço temporal, foi encontrada na resposta de 

90% da amostra, apenas o participante 9 não citou nenhuma estrutura. Para justificar a 

utilização das estruturas acima é preciso compreender o motivo pelo qual elas são 

inseridas.  

Sobre o equilíbrio, pode-se dizer que uma criança cujo equilíbrio não é bem 

desenvolvido provavelmente apresentará dificuldades para sustentar o corpo em 

diferentes posições (equilíbrio estático e dinâmico), além de prejudicar a instabilidade 

emocional, favorecendo assim, as dificuldades de aprendizagem (FONSECA, 1995 

apud GONÇALVES, 2008). 

Através do desenvolvimento da lateralidade, a criança será capaz de adquirir 

noção de direita e esquerda e também definir seu lado dominante para realização das 

atividades (MONTEIRO, 2006). 

O desenvolvimento da estruturação espacial acontece à medida que a criança se 

movimenta mais livremente, pois, ao movimentar-se no espaço, ela será capaz de saber 

qual o espaço ocupado pelo seu corpo no meio. Já a orientação temporal permite que a 

criança perceba e memorize o que se passa antes, depois e agora, ou seja, possibilita o 

entendimento da ordem dos fatos como o que foi feito primeiro e por último, bem como 

o que foi feito depressa, o que dura muito tempo, os dias, as semanas e as estações (DE 

MEUR; STAES, 1984 apud AQUINO, 2012). 

A coordenação motora grossa e fina envolve, respectivamente, a utilização de 

grandes grupamentos musculares, contribuindo para execução de movimentos amplos, e 
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de grupamentos musculares menores, utilizados para execução de movimentos 

delicados, considerado um dos fatores mais importantes da aprendizagem escolar.   

O esquema corporal foi citado por apenas três participantes da amostra, que 

neste caso equivale a 30%. Para Frosting (1964 apud BUENO, 2013), esquema corporal 

é definido como o conhecimento intelectual das partes do corpo e de suas funções e está 

relacionado às percepções que se tornam representações.  

O ritmo foi registrado por apenas dois participantes da amostra, que neste caso 

equivale a 20%, ele está relacionado à movimentação própria de cada um, ou seja, cada 

um tem o seu ritmo. Dificuldades nesta área pode contribuir para que a criança escreva 

duas ou mais palavras unidas, adicione letra às palavras ou omita letras e sílabas. 

Mesmo sendo tão importante para o desenvolvimento infantil e para o processo de 

ensino aprendizagem, não foi lembrada pela maioria dos participantes.  

Apenas o participante 5, ou seja 10%, incluiu no seu discurso o relaxamento, 

considerado todo qualquer recurso de modificação tônico-postural. Nosso estado tônico 

modifica de acordo com as situações vivenciadas, releva parte da história do indivíduo. 

O participante 6 também foi o único que utilizou no seu discurso a estrutura 

psicomotora denominada imagem corporal e também foi singular em relatar que 

prioriza alguma estrutura, que neste caso também foi a imagem corporal. Para Santana 

(2009), a imagem corporal é a percepção e sentimento que a criança constrói em relação 

a seu próprio corpo, é a correspondência afetiva de como imagino que eu sou, isto é, da 

personalidade, é ela que permite à criança se diferenciar do mundo exterior e de fazer do 

“eu” o sujeito de sua própria existência. Talvez, por essa importância esse participante 

priorize essa estrutura nas suas aulas, tendo em vista que ela é essencial para construção 

do sujeito.  

Nenhum participante da amostra falou sobre a tonicidade, considerado por Vitor 

da Fonseca, um dos maiores estudiosos nessa área, como o alicerce fundamental da 

Psicomotricidade. Para ele, o grau de tônus em que os músculos se encontram para 

realizar determinadas tarefas, tanto em repouso, quanto em movimento, tem papel 

fundamental no desenvolvimento motor e psicológico (FONSECA, 1995 apud 

GONÇALVES, 2008). 

A Educação Física, através da Psicomotricidade e por meio de atividades 

adequadas, pode auxiliar as crianças a conhecerem seu próprio corpo e descobrirem 

novas experiências motoras no ambiente onde elas estão inseridas, e assim iniciarem um 

processo de construção do desenvolvimento da percepção, representação mental e noção 
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do seu corpo no espaço (SANTOS, 2012) por meio de atividades prazerosas e 

desafiadoras (SILVA et al., 2017). 

O desenvolvimento das crianças é influenciado pelas experiências vividas pelas 

mesmas ao longo da vida, e pelas intervenções de forma intencional. Sendo assim, 

quanto mais se ampliam as possibilidades motoras, mais o desenvolvimento da 

cognição será favorecido, pois é através de ações e movimentos que a criança terá 

condições para relacionar, explorar, e controlar o seu ambiente e é nessa perspectiva que 

a escola tem um papel muito importante com relação ao contexto do desenvolvimento 

psicomotor. (SANTOS, 2012). Desta forma, ressalta-se que as atividades psicomotoras 

devem ter um espaço privilegiado dentro do ambiente escolar (SÁNCHEZ, 2003 apud 

VITAL, 2007). 

6.9 - Você considera importante a inclusão da Psicomotricidade nas aulas 

de Educação Física escolar para Educação Infantil? Por quê? 

Em pesquisa realizada por Duzzi et al. (2013), constatou-se que a maioria dos 

professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental entrevistada desconhecia a 

importância da Educação Psicomotora no processo de ensino e aprendizagem, o que 

impossibilitava o uso dessas práticas no ambiente escolar. 

Apesar dos resultados encontrados por Duzzi et al. (2013), tal fato não ocorreu 

ao analisar os resultados dessa pesquisa, visto que todos os participantes da pesquisa 

responderam que consideram importante a inclusão da Psicomotricidade nas aulas de 

Educação Física para Educação Infantil, ou seja, 100% da amostra, e explicaram os 

motivos pelos quais consideraram importantes.  

          Gráfico 4 – Você considera importante a inclusão da Psicomotricidade nas aulas de Educação 

Física escolar para a Educação Infantil? 

 
 

Fonte: A autora, 2018 
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A fim de ilustrar e justificar sua relevância da inclusão da Psicomotricidade nas 

aulas de Educação Física para Educação Infantil, segue abaixo o discurso dos 

participantes aliados à visão dos grandes estudiosos da Psicomotricidade.  

Para o participante 1: “Considero importante e essencial, porque é na infância 

que ocorre todos os processos iniciais de maturação do movimento, desenvolvendo na 

criança, o conhecimento do seu corpo, do espaço físico, as interações com espaço, 

objetos e outras pessoas”. E para o participante 5: “ este é o período ideal, quando 

estão no ápice de seu desenvolvimento”.  

Para confirmar o discurso acima, Santana (2009) expõe que Educação Física é 

imprescindível, principalmente na educação pré-escolar e no Ensino Fundamental, uma 

vez que nessa fase a criança começa a sistematizar os seus conhecimentos, e a Educação 

Física, com suas atividades diferenciadas, diminue dificuldades, diferenças de ritmo de 

aprendizagem.  

Os participantes 7 e 9 fizeram discursos breves, relacionando a Psicomotricidade 

com o desenvolvimento dos educandos, respectivamente: “Pois a Psicomotricidade é a 

base para o desenvolvimento motor e cognitivo” e “Pois pode trazer mais benefícios no 

desenvolvimento motor das crianças”. Já o participante 8 complementou a fala ao 

incluir a autonomia: “ajuda no desenvolvimento da criança nos aspectos motores e 

consequentemente na autonomia”. 

A Psicomotricidade desempenha papel fundamental, pois o movimento é um 

suporte que ajuda a criança a adquirir o conhecimento de mundo que a rodeia através de 

seu corpo, de suas percepções e sensações. Por esse motivo, a Educação Psicomotora 

tem sido enfatizada em várias instituições escolares, aplicada principalmente na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, fase em que as crianças 

estão descobrindo a si mesmas e o mundo em que vivem (ROSSI, 2012). Para ilustrar a 

fala de Rossi (2012), destacamos o discurso dos participantes participante 4: “Por meio 

da Psicomotricidade o movimento passa a ser um meio de trabalho e não o objetivo 

final”; e do participante 6, ao relatar que: “as crianças se expressam e aprendem por 

meio do movimento. Logo, ao conhecer as possibilidades motoras de seu corpo a 

criança estará desenvolvendo o alicerce para se engajar na cultura corporal do 

movimento e desenvolver os aspectos sociais que permeiam a vida escola” 

Na visão de Fontana (2012), não se pode desprezar a Educação Psicomotora no 

momento que a criança inicia sua vida escolar, pois esta ajuda a organizar-se, 

propiciando melhores possibilidades de resolver os exercícios de análise de lógica e de 
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relações entre os números, fato que foi encontrado no discurso do participante 3:“Na 

Educação Infantil a criança está formando a sua personalidade e precisa conhecer 

melhor a si mesma, ampliar seus repertórios motores, desenvolver uma relação afetiva 

com os outros, noções espaciais necessárias para a alfabetização, etc. E a 

Psicomotricidade auxilia nesse processo de autoconhecimento e de conhecimento do 

mundo ao redor que está constantemente sendo ampliado pela criança”. 

Para o participante 2, a Psicomotricidade funciona como “um ótimo 

complemento das aulas de Educação Física acredito que quanto maior for a 

possibilidade de vivencia e experiência motora das crianças melhor será o seu 

desenvolvimento” e, para confirmar a importância da Educação Física na Educação 

Infantil, utilizamos a afirmação de Gallardo (2003), quando relata que a Educação 

Física na pré-escola auxilia de várias formas o desenvolvimento da criança. Nesse 

momento, o professor tem uma participação muito importante, por ter conhecimentos 

específicos, sendo responsável por proporcionar à criança um ambiente ideal para 

potencializar as aprendizagens corporais.  

A escola na sua totalidade pode proporcionar um grande leque de atividades que 

possam estimular o aluno a um grau de desenvolvimento possível, então cabe a 

Educação Infantil ter a consciência da necessidade de alfabetizar a linguagem corporal 

antes de trabalhar os conteúdos escolares (FONTANA, 2012) e, sobre essa necessidade 

o participante 10 destaca que a Psicomotricidade na Educação Infantil é importante 

“para que a criança possa ter noção do seu corpo e do espaço que ocupa, e 

desenvolver a coordenação fina. Fatores importantes em uma sala de aula”, 

confirmando assim a necessidade de alfabetizar a linguagem corporal antes de trabalhar 

efetivamente com os conteúdos escolares. 

Conforme narra Oliveira (2005 apud Duzzi et al., 2013), o adequado 

desenvolvimento psicomotor auxilia a criança a ter bom desempenho escolar. Essa 

relação demonstra a importância de se desenvolver um trabalho pautado não somente 

nos aspectos acadêmicos, mas também nos aspectos psicomotores. Confirmando os 

dados apontados por Oliveira, um estudo desenvolvido por Sanches et al (2004 apud 

GONÇALVES, 2008) com alunos da rede pública de São Paulo, mostrou que o sucesso 

na aprendizagem escolar está associado ao perfil psicomotor bem desenvolvido. 

Para Vital (2007), a Psicomotricidade é importante nas aulas de Educação Física 

na Educação Infantil por contribuir de forma positiva para o desenvolvimento integral 
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dos alunos, que se apresentam numa fase em que há a exploração intensa do mundo, das 

sensações, das emoções, ampliando essas vivências com movimentos mais elaborados.  

Apesar de a amostra considerar importante a inclusão da Psicomotricidade no 

ambiente escolar, em estudo realizado, Schirmer (2008 apud AGNOL; LUZ, 2017) 

verificou que existem escolas em que os professores não se utilizam da 

Psicomotricidade, argumentando principalmente que a falta de espaço, ou, ainda, a falta 

de material são os maiores impeditivos, assim, pensar a Psicomotricidade e a sua forma 

de avaliação torna-se quase impossível. 

De acordo com o que foi exposto pelos referidos autores até o presente, percebe-

se a importância e a necessidade de se trabalhar a Psicomotricidade de base, 

principalmente nas escolas de Educação Infantil, considerando a convivência no seu dia 

a dia, principalmente no processo de aprendizagem, que sofre intervenção de fatores 

sociais, físicos, intelectuais e psicomotores, envolvendo a vida afetiva e os valores 

culturais (FONTANA, 2012). 

6.10 O que você pode dizer sobre a prática da avaliação psicomotora na 

Educação Infantil? Você a pratica? Caso afirmativo, quais os critérios 

considerados e como ela é realizada? 

Essa pergunta sobre avaliação psicomotora foi incluída no questionário, tendo 

em vista que Rosa Neto (2002), grande estudioso nessa área, ressalta a importância da 

avaliação psicomotora ao dizer que estudos sobre a motricidade infantil, são realizados 

com objetivo de conhecer melhor as crianças e poder estabelecer instrumentos 

fidedignos para avaliar, analisar e estudar o desenvolvimento de alunos em diferentes 

etapas evolutivas.  

          Gráfico 5 – O que você pode dizer sobre a prática da avaliação psicomotora na Educação Infantil? 

 
 

                                                                     Fonte: A autora, 2018 
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Para que isso ocorra, é preciso que os professores tenham conhecimento sobre as 

diferentes etapas do desenvolvimento infantil. Os participantes dessa pesquisa também 

relataram em seus discursos que utilizam a avaliação a fim de verificar em que etapa do 

desenvolvimento a criança se encontra, observando assim se a mesma está dentro ou 

não do esperado para faixa etária, como podemos observar no discurso do participante 

10: “importante para saber se o desenvolvimento da criança se adequa a faixa etária”. 

A fim de complementar o item acima, Burger e Krug (2009), destacam que é 

essencial considerar a criança como um ser em constante desenvolvimento, um ser que, 

a cada dia, e em cada aula dada, apresenta ao professor novos avanços, novas 

descobertas e a necessidade de novas experiências, por meio de situações corporais e 

sociais a serem vividas, demonstrando assim a importância do professor de Educação 

Física acompanhar, por meio de registros, portfólios e/ou relatórios, essas evoluções de 

pôr um viés mais observador do que avaliador, assim será possível a construção de 

posteriores planejamentos que contribuirão efetivamente para o desenvolvimento dos 

educandos. Neste item, o participante 6, mesmo considerando importante a avaliação, 

mas relatando que não realiza, em seu discurso falou sobre planejamento, como a 

avaliação pode contribuir para estruturação do planejamento: “Acredito que seja 

importante para o professor conhecer o aluno pelas estruturas psicomotoras e 

estruturar seu planejamento”. 

Sobre a importância de conhecer o aluno e adequar o trabalho a fim de contribuir 

com o desenvolvimento da criança, o participante 1 relata que: “A minha avaliação 

nesse sentido é sempre diagnóstica, com o objetivo de melhorar ou adaptar minhas 

possibilidades de trabalho e atividades para um melhor desenvolvimento da criança. E 

o que eu observo é a própria criança em sua totalidade (movimento, interação e 

decisão) ”.  

Dos dez participantes da pesquisa, cinco relataram que utilizam a avaliação, 

porém foi possível perceber, a partir do discurso apresentados por eles, que a maioria 

dos participantes faz uso de uma avaliação predominantemente voltada para observar o 

aspecto motor, como podemos observar a seguir no discurso do participante 2: “Não 

tenho muita pratica na avaliação psicomotora especifica, mas quando feito analiso os 

movimentos básicos no desenvolvimento da criança. Correr, pular, arremessar, agarrar 

e equilibrar e em qual estágio de desenvolvimento ela se enquadra”. Outros 

participantes também incluíram a observação de outros aspectos além do motor, como 
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os participantes 7 e 10, respectivamente: “Os critérios são motores e comportamentais, 

incluindo ações como pular, se equilibrar, corre, manipular objetos e bolas” e “...os 

critérios utilizados são: afetivo, cognitivo e psicomotor”. 

Os participantes 8 e 9 relataram que não utilizam a avaliação. Entretanto, o 

participante 5 destacou que realiza uma avaliação determinada pela escola e não 

apresentou detalhes de como é realizada “a avaliação é determinada pela escola e 

encaminha à coordenação, que quando há alguma ressalva toma as devidas 

providências”. 

O participante 4 garante que a avaliação é importante, mas considera difícil de 

ser realizada: “Acho importante, mas difícil de realizar na realidade escolar devido ao 

grande número de crianças por turma e ao pouco tempo de aula, procuro praticar de 

forma continua ao longo do ano, e se alguma criança em especial tem alguma questão 

que me chame a atenção, sinalizo para a escola e busco fazer uma avaliação mais 

especifica se for o caso” , no entanto, mesmo não realizando uma avaliação concreta, 

este participante destaca que se observar alguma dificuldade com algum aluno, 

comunicará a escola e fará uma avaliação mais específica se julgar necessário. Para 

Ferrari e Moretti (2009), o reconhecimento precoce de uma dificuldade de 

aprendizagem é, por outro lado, um objetivo fundamental de todo educador como 

também a identificação de suas potencialidades. Deste modo, apesar de não realizar a 

avaliação, o participante 4 está desempenhando um dos objetivos fundamentais do 

educador na visão dos autores citados, bem como o participante 3, que mesmo relatando 

que “Já realizei, mas não acho viável e nem necessário. A avaliação requer muito 

tempo e é maçante para as crianças. O importante é o trabalho lúdico e a satisfação 

das crianças”. Apesar de considerar desnecessário, o participante 3, não deixa de 

realizar uma avaliação específica quando solicitado: “Quando há um caso particular de 

alguma criança com alguma dificuldade de aprendizagem e a professora pede uma 

avaliação, ela é feita”. 

Para Ferrari e Moretti (2009), a avaliação deve ser feita de maneira a cumprir 

seus objetivos, favorável, tanto para o aluno como para o professor, para que ambos 

possam dimensionar os avanços e as dificuldades no processo de ensino e aprendizagem 

e torná-lo cada vez mais produtivo. E ao falar sobre avaliação psicomotora é preciso 

saber que o objetivo dessa avaliação não está centrado nos resultados, está longe de ser 

uma avaliação conteudistas, ela está voltada prioritariamente para o processo de ensino-

aprendizagem, tanto do grupo/classe como de cada um dos alunos. 
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Em suma, o papel do educador nesse processo será o de acompanhar a criança 

nas suas descobertas, de modo a facilitar seu desenvolvimento à medida que permite, 

estimula, encoraja, proporciona situações e materiais enriquecedores durante o processo 

de exploração do ambiente e dos materiais (ALVES, 2013). 

A fim de responder aos objetivos desse trabalho, pode-se dizer que, após essa 

pesquisa, foi possível identificar que todos os participantes utilizam a Psicomotricidade 

nas suas aulas, no entanto em sua grande maioria ainda fazem o uso da 

Psicomotricidade instrumental/funcional, talvez pelo fato de muitos relatarem que seu 

único contato com a Psicomotricidade foi por meio das disciplinas oferecidas nos curso 

de Licenciatura em Educação Física, portanto este conhecimento ainda está impregnado 

de uma a visão tecnicista, ou seja, os professores até trabalham os conteúdos da 

Psicomotricidade, mas não existe uma relação entre eles, o foco ainda está na qualidade 

e perfeição do gesto motor. Assim o sujeito, aquele dotado de ideias, sentimentos, 

desejos, ainda é deixado de lado.  

Através dos resultados encontrados também foi possível identificar que todos os 

professores participantes dessa pesquisa utilizam a Psicomotricidade nas suas aulas e 

consideram importante a inclusão da Psicomotricidade nas aulas de Educação Física 

escolar na Educação Infantil.  

A partir na análise dos questionários, dentre as estruturas psicomotoras mais 

trabalhadas, pelos docentes, nas aulas de Educação Física podemos identificar o 

equilíbrio (locomoção – equilíbrio dinâmico), a lateralidade, a coordenação motora 

ampla, a coordenação motora fina e a organização espaço temporal. Essas estruturas 

foram encontradas em 90% dos discursos dos integrantes da amostra. Com menor 

frequência foi encontrada o esquema corporal, presente em apenas 30% dos 

questionários analisados.  O ritmo, também apresentou baixa utilização, apenas 20% 

dos docentes apresentaram este termo nos seus discursos, outras estruturas que 

apresentaram baixíssima frequência de utilização foram o relaxamento e a imagem 

corporal, ambas citadas por apenas 10% da amostra. A estrutura psicomotora que não 

foi citada por nenhum dos participantes do estudo foi o tônus, talvez porque esses 

docentes já consideram que a criança na Educação Infantil já possui o tônus bem 

desenvolvido ou por desconhecimento dessa estrutura psicomotora por parte dos 

participantes.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo confirmou que as atividades psicomotoras podem e devem ser 

utilizadas como ferramenta da Educação Física na Educação Infantil, uma vez que há 

um consenso na literatura que essas práticas auxiliam a criança a se desenvolver de 

forma integral e harmoniosa.  Pelo fato da Educação Infantil abranger uma fase da vida 

extremamente importante para o desenvolvimento e construção do sujeito, quanto mais 

cedo à prática da Psicomotricidade for inserida no ambiente escolar melhores serão os 

benefícios cognitivos, afetivos e motores e consequentemente o processo de ensino 

aprendizagem será beneficiado.   

Tendo em vista que o primeiro contato oficial da criança com a sociedade 

acontece com o seu ingresso na escola, será nesse ambiente que a criança poderá 

ampliar seu entendimento de mundo e também percebe outras pessoas ao seu redor. A 

escola, mesmo com todas as dificuldades, ainda é considerada uma instituição de suma 

importância para a sociedade atual, é fundamental que a escola bem como os 

professores tenham consciência do quanto um trabalho bem realizado, capaz de 

respeitar as etapas desenvolvimento da criança, poderá interferir diretamente para o 

fracasso ou sucesso escolar.  

Ademais, ao longo deste trabalho também foi possível observar que a 

Psicomotricidade e a Educação Física estão intimamente interligadas, uma vez que são 

duas metodologias que visam trabalhar com o corpo em movimento proporcionando à 

criança o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo social. Dessa forma, é de 

fundamental importância que os profissionais que lidam com a população da Educação 

Infantil estejam preparados e qualificados para criar estratégias e atividades que 

auxiliem o desenvolvimento das potencialidades e/ou diminuir as defasagens 

psicomotoras de seus alunos.  

Contudo, falar em Psicomotricidade parece simples e fácil, mas ter a real 

dimensão do que ela é e do que envolve nem sempre fica evidente, foi o que 

observamos nos discursos apresentados pelos participantes, visto que, profissionais 

apresentaram relatos distantes do que se preconiza ou ainda se idealiza para uma aula 

que envolve os princípios da Psicomotricidade. Talvez por conta dessa dificuldade em 

trabalhar com a Psicomotricidade e numa tentativa de ampliar seu modo de trabalho e, 

consequentemente, seu conhecimento na área, alguns professores aprofundaram seus 

estudos na área, fazendo cursos de pós-graduação, porém a grande maioria só 
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permanece com os conhecimentos adquiridos na graduação, talvez realizada muitos 

anos atrás. Ratificando assim a importância de propor projetos de formação continuada 

em Psicomotricidade tanto para escolas públicas e particulares.  

Ao longo deste trabalho, ficou claro que o professor de Educação Física pode ser 

um elo importantíssimo para a inclusão da Psicomotricidade no ambiente escolar, tendo 

em vista que a Psicomotricidade não é um componente obrigatórios nas escolas. Assim, 

a partir da utilização da Psicomotricidade nas aulas de Educação Física para Educação 

Infantil, o aluno será estimulado a deixar de agir como um mero reprodutor e será 

motivado a expressar seus anseios, pensamentos, ações, sentimentos, se comunicando 

com seu mundo interno e externo. 

Este trabalho teve sua relevância tendo em vista a carência de estudos na área da 

Educação Física associados à Psicomotricidade, nesta pesquisa foi possível destacar a 

importância da inclusão da Psicomotricidade nas aulas de Educação Física escolar 

baseado num um estudo de caso, dentro da realidade da pesquisadora, além de reunir a 

fala dos principais estudiosos no campo da Psicomotricidade no ambiente escolar e 

verificar como a mesma é desenvolvida pelos participantes deste estudo em suas aulas. 

Também trouxe contribuições aos profissionais da educação, em especial aos 

professores de Educação Física, expondo como a Psicomotricidade pode ser utilizada no 

ambiente escolar, quais são as estruturas psicomotoras mais trabalhadas nas aulas de 

Educação Física e compreender a visão dos professores participantes sobre a 

importância incluir a Psicomotricidade nas aulas para Educação Infantil através das 

respostas obtidas no questionário. 

Em suma, pode-se dizer que foi um trabalho enriquecedor para a área 

educacional, pois evidenciou pontos fundamentais da Psicomotricidade associados à 

Educação Física e sua relevância para o desenvolvimento pleno do educando além de 

ter atingido os objetivos propostos. Contudo, sabe-se que embora o trabalho com a 

Psicomotricidade seja apontado por muitos estudiosos como de fundamental 

importância na área educacional, seus princípios teóricos ainda são pouco conhecidos 

pela população acadêmica, sugerindo assim que sejam realizados novos estudos 

abordando o tema e que sejam criadas formações continuadas que privilegiem os 

estudos na área da Psicomotricidade, não somente para os professores de Educação 

Física, mas para todos os docentes envolvidos no processo de ensino, principalmente na 

Educação Infantil das escolas públicas e particulares da Zona Oeste da cidade do Rio de 

Janeiro.    
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA ESTUDO DE CASO 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E 

CULTURA 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PSICOMOTORA 

Aluna: Fernanda da Silva Ferreira 

QUESTIONÁRIO PARA ESTUDO DE CASO 

Objetivo geral:  

Identificar como a Psicomotricidade é utilizada nas aulas de Educação Física 

para Educação Infantil em escolas públicas e particulares da Zona Oeste da cidade do 

Rio de Janeiro.  

Sua participação é fundamental para o entendimento das questões levantadas na 

pesquisa e alcançar os objetivos proposto se me comprometo a manter sigilo sobre a 

identidade dos professores participantes. Caso queira sugerir um codinome para 

utilizarmos no trabalho quando mencionarmos suas respostas, escreva ele a seguir. ____ 

Vamos às perguntas:  

1 - O que você entende por Psicomotricidade? 

2 - Como você vê a associação da Psicomotricidade com a Educação Física? 

3-Você trabalha na rede pública ou privada? 

4 - Qual a sua formação no campo da Psicomotricidade (estudos, disciplinas ou cursos 

específicos)? 

5 - Você utiliza a Psicomotricidade nas suas aulas de Educação Física para Educação 

Infantil? 

6 - Como você utiliza a Psicomotricidade nas suas aulas?  

7 - Dê o exemplo de uma atividade de Psicomotricidade já realizada por você. 

8 - Quais são as estruturas psicomotoras mais trabalhadas nas suas aulas? Por quê? 

Você prioriza alguma estrutura psicomotora específica? 

9 - Você considera importante a inclusão da Psicomotricidade nas aulas de Educação 

Física escolar para Educação Infantil? Por quê? 

10 - O que você pode dizer sobre a prática da avaliação psicomotora na Educação 

Infantil? Você a pratica? Caso afirmativo, quais os critérios considerados e como ela é 

realizada? 

Agradecemos a sua participação. Certamente será de grande valia para o trabalho. 

Atenciosamente, Fernanda Ferreira. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

Pesquisa: Psicomotricidade como instrumento para as aulas de Educação Física 

na Educação Infantil.  

Pesquisadora: Fernanda da Silva Ferreira 

PROPGPEC - Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura – 

COLÉGIO PEDRO II 

Pós-graduação em Educação Psicomotora 

 

Declaro, neste documento, concordar em participar como voluntário na pesquisa 

Psicomotricidade como instrumento para as aulas de Educação Física na Educação 

Infantil, destacando que minha participação estará restrita a responder ao questionário 

aplicado.   

Fui informado, pela pesquisadora, que o objetivo dessa pesquisa será identificar 

como a Psicomotricidade é utilizada nas aulas de Educação Física para Educação 

Infantil em escolas públicas e particulares da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.  

 O pesquisador assegurou que, dado haver algum risco de 

constrangimento durante a realização da pesquisa poderei recusar a participação em 

qualquer fase. Estou também informado de que os resultados deste estudo poderão ser 

publicados, mas minha identidade não será de modo algum revelada.  

Para contato com a responsável pela pesquisa, quando necessário: (21) 

984509094, fesilferreira@gmail.com 

 

       Rio de Janeiro, ____ de ___________________ de ___________. 

___________________________________________________________ 

VOLUNTÁRIO 

                   

____________________________________________________________ 

FERNANDA DA SILVA FERREIRA – PESQUISADORA 
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