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RESUMO 

 
SANTANA, Gabrielle Carvalho de Aragão. A influência da Psicomotricidade na 
formação de professores: o espaço que o corpo e movimento ocupam no 

currículo dos cursos de Pedagogia. 2019. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Especialização em Educação Psicomotora) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 

 
 
A presente pesquisa objetiva identificar a relevância da área de conhecimento 

Psicomotricidade no curso de Pedagogia presencial, dentro das universidades 
públicas da cidade do Rio de Janeiro, que inclui a UERJ, UFRJ e UniRio. Observamos 
que a Psicomotricidade é uma ciência que prevê a formação de uma base 

indispensável para os sujeitos, transformando pensamento em ato, sendo as 
estruturas psicomotoras o alicerce do ser humano. O estudo foi realizado na forma de 
pesquisa documental, em que foram analisados os fluxogramas, bem como as 

ementas das disciplinas disponíveis no curso de Pedagogia presencial das 
universidades da amostra. Também foram estudados alguns documentos que regem 
a educação como um todo, como a BNCC (BRASIL, 2017), DCNs (BRASIL, 2013), 

DCNEI (BRASIL, 2009), LDB – Lei 9394/96 (BRASIL, 1996) e RCNEI (brasil, 1998). 
Para a base teórica da pesquisa, foram estudados e utilizados importantes autores da 
psicomotricidade, como Alves (2013), Lapierre (2010), Fonseca (1988, 2008 e 2018), 

Le Bouch (1992), dentre outros que corroboraram com o estudo. Pelo site oficial das 
universidades pesquisadas, foi possível levantar dados e organizar quadros que 
deram base para a discussão, a partir da existência da Psicomotricidade como 

disciplina, ou disciplina correlata nos currículos pesquisados. Como resultados 
encontrados verificamos que há pouca ou nenhuma existência da disciplina 
Psicomotricidade ou correlatas dentro da grade curricular dos cursos de Pedagogia 

da amostra, aparecendo muitas vezes como disciplina optativa dentro das grades 
analisadas. Concluímos que, apesar da base teórica nos indicar que a 
Psicomotricidade é um conhecimento fundamental para que os sujeitos se 

desenvolvam de forma plena, sendo benéfico não só para as crianças da Educação 
Infantil, mas também em todas as etapas da Educação e para os 
professores/educadores, a disciplina “Psicomotricidade” não apresentou relevância 

dentro da amostra pesquisada. 
 
Palavras-chave: Psicomotricidade. Pedagogia. Currículo. Educação. 

 
 
 



 

 

 
 

ABSTRACT 
 

SANTANA, Gabrielle Carvalho de Aragão. A influência da Psicomotricidade 

na formação de professores: o espaço que o corpo e movimento ocupam 
no currículo dos cursos de Pedagogia. 2019. 55 f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Especialização em Educação Psicomotora) – Colégio Pedro II, Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2019.  
 
 

This research aims to identify the relevance of the psychomotricity area in the 
Pedagogy course (on campus), at the public universities of Rio de Janeiro, which 
includes UERJ, UFRJ and UniRio. We observed that Psychomotricity is a science 

that foresees the building of an indispensable foundation for the participants, 
transforming thought into action and making the psychomotor structure the 
foundation of the human being. The study was conducted in the form of 

documentary research, which analyzed the flowcharts as well as the descriptions 
of the subjects available in the Pedagogy course of the sample universities. Some 
documents that legally lead education as a whole were also studied, such as 

BNCC (BRAZIL, 2017), DCNs (BRAZIL, 2013), DCNEI (BRAZIL, 2009), LDB - 
Law 9394/96 (BRAZIL, 1996) and RCNEI (Brazil, 1998). For the theoretical basis 
of the research, important authors of psychomotricity were studied and used, 

such as Alves (2013), Lapierre (2010), Fonseca (1988, 2008 and 2018), Le 
Bouch (1992), among others that corroborated the study. It was possible to collect 
data through the official website of the Educational Institutions researched and 

organize tables that gave basis for the discussion based on the existence of 
psychomotricity as a subject or related subject in the researched curriculum. With 
results found, we verifed that there is little to no existence of the subject 

psychomotricity – or correlates– within the curriculum of the Pedagogy sample 
courses; often appearing as an optional subject within the analyzed tables. We 
conclude that, although the theoretical basis indicates that psychomotricity is a 

fundamental knowledge for the participants to develop fully, – and is beneficial 
not only for children of kindergarten but also people in all stages of education and 
for teachers/educators too – the subject “psychomotricity” has no relevance 

within the researched sample.  
 
Keywords: Psychomotricity. Pedagogy. Curriculum. Education. 

 
 
 



 

 

 
 

 

 

LISTA DE QUADROS 
 
 

 
Quadro 1- Referente ao primeiro período ......................................................... 36 

Quadro 2- Referente ao segundo período ........................................................ 36 

Quadro 3- Referente ao terceiro período .......................................................... 37 

Quadro 4- Referente ao quarto período ............................................................ 38 

Quadro 5- Referente ao quinto período ............................................................ 39 

Quadro 6- Referente ao sexto período.............................................................. 40 

Quadro 7- Referente ao sétimo período ........................................................... 40 

Quadro 8- Referente ao oitavo período............................................................. 41 

Quadro 9- Referente ao nono período............................................................... 42 

Quadro 10- Referente as disciplinas optativas relacionadas à 

Psicomotricidade............................................................................................... 42 

Quadro 11- Universidades públicas com cursos de Pedagogia da cidade do Rio 

de Janeiro, que ofertam a disciplina Psicomotricidade ou correlatas ................ 46 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

 

 
ABP         Associação Brasileira de Psicomotricidade 

BNCC      Base Nacional Comum Curricular 

CBO        Classificação Brasileira de Ocupações 

DCNs      Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 

DCNEI    Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

IES         Instituições de Ensino Superior 

LDB        Lei de Diretrizes e Bases 

RCNEI    Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

UERJ      Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

UFRJ      Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UNIRIO   Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  



 

 

 
 

Sumário 
1 INTRODUÇÃO ................................................................................................ 9 

2 OBJETIVOS .................................................................................................. 12 

2.1. Objetivo Geral ......................................................................................... 12 

2.2. Objetivos Específicos ............................................................................. 12 

3 JUSTIFICATIVA ............................................................................................ 13 

4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS .................................................................... 14 

   4.1.   Contextualização do cenário da Psicomotricidade................................. 14  

   4.2.  A Psicomotricidade................................................................................. 17 

   4.3. A Psicomotricidade na Educação............................................................ 22 

5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS ...................................................... 33 

6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS ....................................... 36 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................... 51 

REFERÊNCIAS .................................................................................................... 54 

 

 



9 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Psicomotricidade vem ganhando um importante espaço dentro e fora da 

escola devido ao maior interesse no estudo do ser humano, que, nesta área, 

acontece principalmente por meio do corpo.  

Baseada em ideias oriundas da Neurologia, a Psicomotricidade conta com 

contribuições de diversas especialidades da área médica, como a psiquiatria, 

bem como contribuições da Pedagogia, Psicologia e da Educação Física. 

Entretanto, a Psicomotricidade é uma ciência própria, apesar de ter recebido 

influência de áreas diversificadas. 

O objeto de estudo da Psicomotricidade, segundo a Associação Brasileira 

de Psicomotricidade (ABP), é o homem por intermédio do seu corpo em 

movimento e em relação ao seu mundo interno ou externo. Logo, é o estudo do 

ser humano, pelo seu corpo. 

A Psicomotricidade não pode ser minimizada à junção entre mente e 

corpo em movimento. Ela vai além disso, sendo uma ciência que tem seu próprio 

objeto de estudo, a qual busca a intervenção no ser humano por meio do corpo, 

do movimento e da psiqué1, a fim de ressignificar o corpo e seus movimentos 

dentro da sociedade como um todo. 

As estruturas psicomotoras, por sua vez, são os fundamentos da 

Psicomotricidade e o alicerce do ser humano. Cada sujeito tem seu tempo de 

desenvolvimento das estruturas psicomotoras. Elas evoluem ao longo do tempo 

a partir de estímulos, de forma a proporcionar o desenvolvimento e a 

estruturação do sujeito. Elas são: Imagem Corporal, Tônus, Esquema Corporal, 

Equilíbrio, Lateralidade, Organização Espaço-Temporal, Dissociação de 

Movimentos, Práxia global e fina, Ritmo e Relaxamento. Quanto mais essas 

estruturas forem estimuladas, melhor se desenvolverão e melhor o corpo e o 

sujeito estarão estruturados e organizados. 

Apesar de a Psicomotricidade ter surgido no final do século XIX, ao passar 

dos anos, ela foi se modificando e se ressignificando. Entretanto, nos dias atuais, 

                                              
1Psiqué: Do grego psukhe.ês, 'sopro, vida'. Substantivo feminino. A mente, o 
entendimento, o intelecto, o que contém os sentimentos mais profundos de alguém: a 
loucura não é simplesmente a ruptura da psique.A alma, o princípio espiritual do homem 
que se opõe ao corpo.O espírito, a parte imaterial, incorpórea e inteligente do homem. 



10 

 

 

a referida nem sempre é valorizada da forma que deveria, principalmente no 

espaço escolar, já que a instituição “Escola” mantém sua estrutura há séculos, 

carregando preceitos de obediência e “organização” que divergem dos conceitos 

da Psicomotricidade. 

Será por meio dos movimentos que a criança irá explorar o mundo ao seu 

redor e a si mesma, descobrindo suas possibilidades corporais e expressando-

se por meio do corpo e nele. Assim, a psicomotricidade se torna essencial à 

educação, já que a Educação Psicomotora vem com o objetivo de estimular e 

equilibrar esse sujeito, de modo a desenvolvê-lo integralmente a partir das 

estruturas psicomotoras, que são o alicerce do ser humano. 

Dessa forma, a atual pesquisa é de suma importância, não só para a área 

da Psicomotricidade, mas também para a Educação, a medida em que a 

Psicomotricidade ainda precisa derrubar barreiras dentro e fora da escola. Faz-

se necessário, então, estudar sua relevância, dando enfoque na escola, bem 

como na formação dos professores de Educação Infantil e Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, no curso de Pedagogia. Assim, a ciência Psicomotricidade 

ganhará força e visibilidade, formando seres humanos mais organizados, mais 

estruturados e, principalmente, mais humanizados. Isso implicará em todas as 

esferas da vida do ser humano, desde a infância até a velhice.  

Como pressuposto metodológico, foi utilizada a Pesquisa Documental, 

pelo procedimento de análise dos fluxogramas e das ementas das universidades 

públicas da cidade do Rio de Janeiro, no curso presencial em Pedagogia, que 

contemplam a Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, e a Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro – UniRio. Apesar de existirem outras Instituições Federais (IES) na 

cidade do Rio de Janeiro que oferecem a graduação em Pedagogia, o recorte 

dessa pesquisa foi para as universidades.  

Para o embasamento teórico do estudo, foram pesquisados autores que 

dissertam sobre a importância da Psicomotricidade, sendo esses os autores que 

nortearam e fundamentam todo o estudo, André Lapierre, Esteban Levin, Vítor 

da Fonseca e Jean Le Boulch. E também foram pesquisados outros estudos 

existentes nessa área. 

Fundamentado nas bibliografias estudadas e pesquisadas, bem como nos 

documentos analisados, o presente estudo foi estruturado de modo que: Os 
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Pressupostos Teóricos darão o a base teórica de toda a pesquisa. Nesse 

capítulo, estarão as ideias dos principais autores que embasaram a pesquisa, 

bem como importantes documentos que regem a atual educação brasileira, 

dentre eles a Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9.394/96), RCNEI (Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil), a DCNEI (Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil), as DCNs (Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Básica) e a BNCC (Base Nacional Comum Curricular). 

O objetivo desse estudo foi identificar a relevância da disciplina 

“Psicomotricidade” dentro dos cursos de Pedagogia presencial das 

universidades públicas da cidade do Rio de Janeiro, que incluí a UERJ, UFRJ e 

UniRio.  
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2 OBJETIVOS 

Nesta seção são especificados os objetivos geral e específicos do trabalho. 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

A pesquisa tem como objetivo identificar a relevância da disciplina 

“Psicomotricidade” nos cursos presenciais de Pedagogia das universidades 

públicas na cidade do Rio de Janeiro, que contempla a UERJ, UFRJ e UniRio. 

 

2.2. Objetivos Específicos  

 

Como objetivo específico do presente estudo, foram elencados: 

 Verificar a existência da disciplina “Psicomotricidade” dentro da grade 

curricular da Pedagogia presencial das universidades públicas da cidade 

do Rio de Janeiro; 

 Analisar a existência de disciplinas correlatas à Psicomotricidade, 

compondo o currículo do curso de Pedagogia presencial das 

universidades públicas da cidade do Rio de Janeiro; 

 Investigar, a partir dos fluxogramas, se a disciplina “Psicomotricidade” 

também aparece como opção em disciplinas eletivas dentro do curso de 

Pedagogia presencial das universidades públicas da cidade do Rio de 

Janeiro. 
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3 JUSTIFICATIVA 

Esse estudo se torna relevante pelo que a Psicomotricidade vem 

apresentando de forma significativa nos meios acadêmicos, como área profícua 

ao desenvolvimento e organização do ser humano, tarefa essa mais que 

pertinente atualmente na educação. 

Dito isso, torna-se fundamental entender o lugar que a Psicomotricidade 

e a Educação Psicomotora ocupam dentro do currículo do curso de Pedagogia 

presencial nas universidades públicas da cidade do Rio de Janeiro, já que é um 

curso que forma professores, aptos a lecionarem para Educação Infantil, 

Fundamental I, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e curso normal. 

Apesar de existirem diversos estudos e pesquisas que comprovam a 

importância da Psicomotricidade dentro (e fora) da escola, será que, na prática, 

o curso de Pedagogia, que habilita ao professor dar aula para a Educação 

Básica, está levando em consideração tais pesquisas? 

Mesmo a Psicomotricidade sendo uma ciência recente, ela é de extrema 

importância e precisa do seu espaço em âmbito escolar para o benefício de 

alunos, professores e a sociedade como um todo. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

As teorias são muito importantes no processo de investigação 
(...). Elas proporcionam a adequada definição de conceitos, bem 
como o estabelecimento de sistemas conceituais; indicam 
lacunas no conhecimento; auxiliam na construção de hipóteses; 
explicam, generalizam e sintetizam os conhecimentos e 
sugerem a metodologia apropriada para a investigação 
(TRUJILLO FERRARI, 1982, p. 119). 

 

Nesta seção serão apresentadas as principais ideias e estudos de alguns 

autores, quais sejam: Andre Lapierre; Jean Le Boulch e Vítor da Fonseca. Além 

desses, utilizaremos a Associação Brasileira de Psicomotricidade (ABP) como 

mais uma relevante referência, bem como outras pesquisas e estudos que 

abordam e nos ajudam a discutir o tema em questão. 

Também utilizaremos alguns dos documentos oficiais que embasam a 

educação brasileira, como a LDB 9.394/96, RCNEI/1998, a DCNEI/2009, as 

DCNs/2013 e a BNCC/2019. 

A partir da leitura, estudo e discussão acerca das principais ideias e obras 

desses autores, bem como de alguns documentos, foi possível basear toda a 

pesquisa, obtendo a sustentação conceitual necessária ao estudo. 

 

4.1. Contextualização do cenário da Psicomotricidade 

A história do saber da psicomotricidade representa já um século 
de esforço de ação e de pensamento. A sua cientificidade na era 
da cibernética e da informática, vai-nos permitir certamente, ir 
mais longe da descrição das relações mútuas e recíprocas da 
convivência do corpo com o psíquico. Esta intimidade 
filogenética e ontogenética representam o triunfo evolutivo da 
espécie humana, um longo passado de vários milhões de anos 
de conquistas psicomotoras. (FONSECA, 1988, p. 99.) 

 

A Psicomotricidade surgiu na medicina, a partir da dificuldade da 

Neurologia em entender dificuldades de pacientes. Segundo a Associação 

Brasileira de Psicomotricidade (ABP), a palavra “Psicomotricidade” foi criada em 

1870, quando foram descobertos distúrbios das atividades práxicas, a fim de 

encontrarem alguma área que explicasse certos episódios clínicos. Assim, nesse 

início, a Psicomotricidade era restrita à área médica, especificamente, a 

Neurologia. 
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Antes dos anos 50, não havia pesquisa sobre o tema no Brasil. Aqui, 

inicialmente, o interesse foi pelo diagnóstico psicomotor e vários segmentos 

profissionais começaram a debater qual área profissional se utilizaria da ação 

psicomotora.  

Segundo a Associação Brasileira de Psicomotricidade, em 1989 foi 

autorizado o primeiro curso de graduação em Psicomotricidade no Rio de 

Janeiro, pelo Decreto Lei nº 97.782.  

Há algum tempo, no Brasil, a demanda pela graduação em 

Psicomotricidade vinha perdendo forças pela demora da regulamentação da 

profissão, mas, este ano, após a regulamentação, pode ser que essa graduação 

ganhe força novamente, ampliando a formação de inúmeros profissionais para 

atenderem a demanda que esta área apresenta. Entretanto, existem diversas 

pós-graduações oferecidas por Instituições públicas e particulares de ensino 

superior. 

Em nível de graduação, no Brasil, a disciplina relativa à “Psicomotricidade” 

aparece apenas no currículo de alguns cursos das Instituições de Ensino 

Superior (IES), dos quais podemos destacar o curso de graduação de Educação 

Física, o curso de graduação de Dança e o curso de graduação de Pedagogia.  

Já em nível de Pós-Graduação Lato sensu, além do curso específico em 

“Psicomotricidade” ou “Educação Psicomotora”, diversos cursos abordam essa 

temática, como alguns dos cursos de Pós-graduação em Educação Infantil, em 

Psicopedagogia, em Educação Especial, dentre outros. 

A Psicomotricidade tem diversas áreas de atuação. Segundo a ABP, as 

áreas que a Psicomotricidade abrange são a educacional, institucional e clínica. 

Na Educacional, ela tem como eixo de atendimento o ensino básico e superior, 

abrangendo também a modalidade de educação especial, dentre outras. 

Também há o eixo de atendimento hospitalar, o qual inclui a prática da 

Psicomotricidade em ambulatórios, em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), 

enfermarias e brinquedotecas. 

Outro eixo, ainda de acordo com a ABP, é o empresarial, que inclui a 

ergomotricidade, referente as intervenções da Psicomotricidade em ambientes 

empresarias variados. 

Também destacamos a Terapia Psicomotora, uma área clínica em 

Psicomotricidade que engloba o desenvolvimento e a estruturação do sujeito. 
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Assim sendo, a Psicomotricidade tem uma gama de possibilidades e é 

fundamental que o professor tenha seu conhecimento, já que trabalha 

diretamente com sujeitos em constante desenvolvimento e organização. 

Nesse estudo, iremos nos aprofundar na Psicomotricidade dentro da 

educação e suas atividades de prática pedagógica centradas nas relações deste 

processo educativo. 

Segundo o educador físico, médico e psicólogo Jean Le Boulch (1992, p. 

31): 

Educar um homem como um ser social é ir além de apenas 
adaptá-lo a esta sociedade, é torná-lo apto a superar as 
mudanças sociais que decorrerão necessariamente da evolução 
das revoluções dos homens entre si. Essa plasticidade de 
adaptação e essa possibilidade de nova discussão das normas 
admitidas por este ou aquele tipo de organização social e de 
cultura implica que a socialização seja um processo ativo 
consciente da necessidade de engajamento social, e não uma 
simples conformidade ou simples habituação e essa sociedade  

 

Dessa maneira, o autor entende a importância do movimento para o 

sujeito e que, para o educar como um ser social, é preciso que ele seja resiliente 

e que saiba lidar com frustrações e desafios, que é um dos objetivos da 

educação psicomotora. 

No ano de 2019, houve a regulamentação da profissão de Psicomotricista, 

mediante a Lei nº 13.794, de 03 de janeiro de 2019. Essa lei “Dispõe sobre a 

regulamentação da atividade profissional de psicomotricista”. (Brasil, 2019, p.2) 

Portanto, por meio dessa lei que toda regulamentação da 

Psicomotricidade e do Psicomotricista, que, segundo a mesma Lei, poderão 

receber o título de psicomotricista e exercer tal função: pessoas que possuírem 

o diploma de curso superior em Psicomotricidade; pessoas que portarem o 

diploma de pós-graduação nas áreas de saúde ou de educação, desde que 

possuam curso de especialização em Psicomotricidade (valendo até 48 meses 

após a promulgação da lei); pessoas que tenham comprovadamente exercido 

atividade de Psicomotricidade até a data de vigência dessa Lei; pessoas que 

tenham diploma em Psicomotricidade emitido por instituições estrangeiras de 

ensino superior. 

Além disso, ainda a mesma Lei, define o que compete ao psicomotricista, 

como estar atuando nas áreas de educação, reeducação e terapia psicomotora, 
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ministrar disciplinas de Psicomotricidade em cursos de graduação e pós-

graduação, participar de diferentes atividades e funções dentro de clínicas de 

reabilitação ou em serviços de assistência escolar, atuar em projetos, criação de 

produtos e serviços referentes à Psicomotricidade, realizar experimentos, 

pesquisas, estudos, pareceres, informes, trabalhos relacionados à 

Psicomotricidade, atuar em auditoria, consultoria e assessoria dentro da 

Psicomotricidade, trabalhar em treinamentos e em atividades de ensino e 

pesquisa. 

Assim, como dito anteriormente, a regulamentação da Psicomotricidade 

no Brasil só aconteceu no ano de 2019. Após essa regulamentação, a profissão 

de “Psicomotricista” aparece como uma ocupação profissional com seu próprio 

código (2239-15), dentro da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). A 

CBO é um documento oficial que apresenta as profissões no mercado de 

trabalho do Brasil. 

A Associação Brasileira de Psicomotricidade (ABP) foi fundada no Rio de 

Janeiro, em 1980, nomeada como Sociedade Brasileira de Terapia Psicomotora, 

para mais tarde receber o nome atual. É uma “(...) entidade de caráter científico-

cultural, sem fins lucrativos e foi fundada com o objetivo de agregar os 

profissionais que vinham se formando e trabalhando na área.” (ABP). 

Hoje, a ABP conta com representações regionais em diversos estados 

brasileiros, além do Rio de Janeiro, como Minas Gerais, Ceará, Pernambuco, 

Rio Grande do Sul e São Paulo. 

 

4.2. A Psicomotricidade 

 

Segundo Lapierre (2010, p. 26), o termo Psicomotricidade foi criado para 

explicar o paralelismo entre o desenvolvimento intelectual e motor dentro das 

doenças mentais. Entretanto, após estudos dos autores Piaget e Schilder, 

percebe-se que a Psicomotricidade não se restringe as doenças mentais, mas a 

“um processo geral de desenvolvimento das faculdades mentais, a partir das 

experiencias motoras, verificável em todas as crianças.” (LAPIERRE, 2010, p. 

26). 

Nesse sentido, é possível perceber que, apesar de a Psicomotricidade ter 

nascido na área médica, hoje essa visão já foi desconstruída, dando lugar à 
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Psicomotricidade como ciência que engloba estudos em diversas áreas 

favorecendo os seres humanos de todas as faixa-etárias, desde bebês até a 

terceira idade.  

A Psicomotricidade é uma ciência que possui diferentes práticas e 

abordagens. Em seu livro, a autora Prista (2010), evidencia a Psicomotricidade 

Relacional, a Transpsicomotricidade, a Prática Psicomotora Aucouturier, a e a 

Psicomotricidade Ramain-Thiers. 

A Psicomotricidade Relacional foi idealizada pelo francês educador físico, 

educador André Lapierre. Segundo Prista (2010), é a abordagem a qual entende 

que o consciente e o inconsciente se desenvolvem a partir das vivências do ser 

humano ao longo de sua vida.  

A Transpsicomotricidade, que foi pensada pela profª. Dra. Martha 

Lovisaro e pelo prof. Dr. Eduardo Costa, segundo o sítio eletrônico oficial da 

Transpsicomotricidade2, considera a “ampliação das reflexões sobre a prática 

psicomotora por meio do pensamento complexo e tem como finalidade o 

desenvolvimento com o objetivo da reforma do pensamento e das ações mais 

eficazes para a harmonia e paz da coletividade.”. 

A Prática Psicomotora Aucouturier, pensada pelo pedagogo e 

psicomotricista francês Bernard Aucouturier, é, segundo o autor  

 

centrada na ação espontânea da criança e na unificação dos 

aspectos cognitivos, afetivos e sociais do desenvolvimento 

infantil, que se expressam nas relações estabelecidas com o 

espaço, o tempo, os objetos, as pessoas e com seu próprio 

corpo. (AUCOUTURIER, 2007, não paginado) 

 

Já a Psicomotricidade Ramain-Thiers, segundo a autora Thiers (2019, 

n.p.) “faz a leitura emocional do movimento humano, tendo a Psicanálise 

Aplicada e as Tearias de grupo como suportes para a compreensão da dinâmica 

grupais.” 

Assim, apesar de termos, além das apresentadas, mais abordagens e 

práticas a respeito da Psicomotricidade, revela-se a necessidade do 

conhecimento dessa ciência em suas diferentes manifestações e sua 

                                              
2 Sítio eletrônico: https://transpsicomotricidade.com.br 

https://transpsicomotricidade.com.br/
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importância para os sujeitos, que independe de abordagem, mas sim da 

Psicomotricidade como um todo, a fim de um adequado desenvolvimento 

psicomotor, a partir das estruturas psicomotoras. 

É sabido que a criança utiliza os movimentos como meio de comunicação 

e todas as estruturas psicomotoras são importantes e essenciais quando 

desenvolvidas na fase correta para que todas as fases sejam vividas pela criança 

de maneira plena e organizada. Segundo Alves [20-?], as Estruturas 

Psicomotoras fundamentam a Psicomotricidade e se desenvolvem com o sujeito 

e nele, a partir de estímulos, proporcionando seu desenvolvimento e 

estruturação. 

Alves (2019) também nos apresenta 10 estruturas psicomotoras, dentre 

elas: 

a) Imagem Corporal: Essa função é uma estrutura presente em todos os 

seres humanos, mas é construída e fundada em cada um pela influência 

do outro. Segundo o autor (2019), “A imagem se forma através do outro, 

não pode ser medida ou qualificada, é inconsciente”. (p. 02). Logo, essa 

estrutura psicomotora carrega sentimentos, desejos, identificações, 

projeções e introjeção. Ela é uma das primeiras funções a serem 

trabalhadas na criança, pois será a partir dessa estrutura que começa o 

processo de construção de identidade da criança. 

 

b) Esquema Corporal: Diferente da estrutura anterior, o Esquema Corporal, 

segundo Alves (2019, p. 04-05), é formado por cada um e está 

intimamente ligado a “integridade física e neurológica” e a “tomada de 

consciência do próprio corpo e se organiza no espaço e nas organizações 

corpóreas” (p. 03-04). Ainda segundo o autor, os conceitos de 

viscerocepção (sensação das vísceras), exterocepção (os sentidos – 

olfato, paladar, visão, tato e audição) e propriocepção (postura corporal e 

movimentos realizados com o corpo mesmo que de olhos fechados), são 

conceitos presentes e trabalhados dentro dessa estrutura. 

 Essa função também é uma das primeiras a serem exploradas no sujeito, 

já que também está associada à construção da identidade. 
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c) Tônus: O autor Le Boulch definiu como “O tono muscular é a atividade 

primitiva e permanente do músculo; além de traduzir a vivência emocional 

do organismo, é o alicerce das atividades práxicas” (LE BOULCH, 1992, 

p. 55). Dessa maneira, podemos entender que o tônus é uma função que 

está ligada ao músculo de cada um e, também, a situação física e 

emocional. Ou seja, a nossa tonicidade é alterada a partir de situações 

vivenciadas por cada um. Cada parte do corpo poderá ter uma tonicidade 

diferente. É um movimento involuntário que também poderá ser 

trabalhado. 

Segundo Alves (2019, p. 05), a tonicidade tem características, como: a 

Hipotonia (movimentos com menor desgaste muscular), Hipertonia 

(exagerada produção motora), Catatonia (presente na esquizofrenia), 

Paratonia (impossibilidade de descontração voluntária), Diadocosinesia 

(realização dos movimentos simultâneos, alternados e vivos) e 

Sincinesias (imitação dos movimentos contralaterais, peribucais ou 

linguais). 

Ainda segundo o autor Alves (2019, p. 06), temos dois tipos tônicos: 

Hipotônicos, aqueles que são mais avançados na preensão e exploração 

do próprio corpo e os Hipertônicos, mais precoces na aquisição da marcha 

e mais ativos. 

 

d) Equilíbrio: Está vinculado ao tônus e é definida por Alves (2019) como 

“ele é a organização geral do corpo do indivíduo em situações estáticas e 

dinâmicas em função do meio externo e principalmente interno.” (p. 06).  

 

e) Lateralidade: De acordo com Alves (2019), “É uma especialização dos 

hemisférios encefálicos que permite ao ser humano a realização de ações 

complexas, como as motoras, psíquicas, a linguagem, etc...” (p. 07). 

Muitos confundem lateralidade com dominância lateral. A dominância 

lateral é a predominância da utilização de um determinado lado, 

considerando olho, ouvido, mão e pé. Segundo Alves (2019, p. 07), 

podemos considerar os sujeitos destros quando o predomínio de 

utilização é do lado direito, canhotos, quando o predomínio de utilização 

é do lado esquerdo, ambidestra, quando há a falta de um predomínio 
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especifico ou lateralidade cruzada, que é quando o sujeito utiliza, pelo 

menos, dois lados de domínio diferentes dos restantes.  

 

f) Organização Espacial e temporal: 

 

 Organização Espacial: “É a capacidade de orientar-se diante de 

um espaço físico e de perceber a relação de proximidade de coisas 

entre si. Refere-se as relações de perto, longe, em cima, embaixo, 

dentro, fora, etc.” (ALVES, 2019, p. 8).  

 

 Organização Temporal: “É a capacidade de situar-se em função 

da sucessão de acontecimentos, duração de intervalos de tempos, 

da renovação cíclica de variados períodos.” (ALVES, 2019, p. 8). 

 

g) Dissociação de Movimentos: É a função que nos possibilita realizar 

diferentes movimentos em cada membro do corpo simultaneamente. Para 

Vitor da Fonseca (2018, p. 232) a dissociação implica a capacidade de 

individualizar o movimento dos vários segmentos corporais envolvidos na 

planificação e execução motora de gestos intencionais. 

 

h) Práxia Global e Fina: Também chamada de Coordenação motora, a 

práxia é a habilidade em usar os músculos necessários para determinado 

movimento, de maneira harmoniosa e econômica.  

 

 Práxia global: inclui os grandes grupamentos musculares. A 

utilizamos quando corremos, chutamos, por exemplo. 

 Práxia fina: inclui os pequenos grupamentos musculares. A 

utilizamos quando cortamos ou desenhamos, por exemplo). 

 

i) Ritmo: “O ritmo abrange noções de ordem, sucessão, duração e 

alternância de movimentos. Ele está ligado a todos os movimentos do 

corpo e suas variações como as modulações tônicas e o equilíbrio 

corporal.” (ALVES, 2019, p.10). 
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j) Relaxação: “É o fenômeno neuromuscular resultante de uma redução de 

tensão da musculatura esquelética” (Mello, 1989 apud ALVES, 2019, p. 

10). Ainda de acordo com Alves (2019, p. 11), essa função pode ser 

dividida em Relaxamento total (associado a processos psicológicos em 

que o trabalho mental é decisivo para que ocorra a diminuição da tensão 

muscular), o Relaxamento diferenciado (associado ao relaxamento de 

determinado ato motor) e o Relaxamento segmentar (relaxamento de 

determinadas partes do corpo). 

Essas Estruturas Psicomotoras são o alicerce da Psicomotricidade. Para que 

haja o amadurecimento do sujeito e para que ele esteja preparado para fases 

mais avançadas, como a leitura, escrita e pensamento lógico, são precisos os 

estímulos necessários. 

A seguir será abordada a Psicomotricidade e suas implicações na educação, 

relacionando-a ao campo da Educação nas fases da Educação Infantil, anos 

iniciais e finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

4.3. Psicomotricidade na Educação 

Como vimos ao longo dessa pesquisa, a Psicomotricidade em sua história 

e como ciência, abriremos agora o leque de pressupostos teóricos sobre a 

Psicomotricidade na Educação, a partir da análise de algumas leis e documentos 

que regem a atual educação brasileira, bem como ideias de autores renomados. 

 

Todas as experiências da criança (o prazer, a dor, o sucesso ou 
fracasso) são sempre vividas corporalmente. Se 
acrescentarmos valores sociais que o meio dá ao corpo e a 
cerção de suas partes, este corpo termina por ser investido de 
significações, de sentimentos e de valores muito particulares e 
absolutamente pessoais (VAYER, 1984, p.76). 

 

A Psicomotricidade está relacionada a diversas fases da vida do ser 

humano. Quando bem explorada desde cedo, os sujeitos passam pelas fases de 

maneira mais organizada e com menos dificuldades. Um exemplo é a aquisição 

da leitura e da escrita. A partir da ótica de Lapierre  

(...) todo o espaço gráfico é orientado no espaço e no tempo. 
Para organizar esse espaço gráfico, a criança deve, de antemão, 
ter estruturado o espaço-tempo em geral, portanto o seu 
esquema corporal, o que supõe a organização prévia de seu 
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próprio corpo em relação aos três planos espaciais. Assim, se a 
criança tem dificuldade em leitura e escrita, é porque há uma 
deficiência no nível desses processos, que aparecem como pré-
requisitos. Um raciocínio análogo implica em que a aquisição da 
lógica e das noções de causalidade repousam sobre a vivência 
psicomotora das relações de causa e efeito (2010, p. 26-27). 

 

Assim, quando não exploramos a Psicomotricidade na Educação Infantil, 

ou quando pulamos etapas importantes no desenvolvimento psicomotor da 

criança, a mesma poderá ter dificuldade em diversas etapas do ensino e da vida 

como um todo.  

Dessa maneira, o autor afirma que “se a criança tem deficiências que a 

impedem de chegar ao cognitivo, é porque o ensino que recebeu não respeitou 

as etapas de seu desenvolvimento psicomotor.” (LAPIERRE, 2010, p. 27). O que 

faz com que pensemos qual ensino estamos oferecendo às nossas crianças? 

Qual a formação que está sendo dada aos nossos professores? Qual a 

importância que a Psicomotricidade tem? E qual o espaço que ela ocupa dentro 

da academia? 

A relevância da Psicomotricidade na Educação é incalculável: não só para 

o educando, mas também para o professor, pois os sujeitos utilizam diversas 

maneiras de comunicação, não apenas a verbal. O corpo dos sujeitos fala o 

tempo todo. Ao focar especificamente na criança, muitas vezes ela não sabe 

expressar em palavras seus sentimentos ou desejos, mas seu corpo e 

movimentos explicam o tempo todo. Basta ter um educador preparado e 

disponível para escutar/interpretar e entender o que querem dizer, a partir de 

seus movimentos. 

Segundo Vitor da Fonseca (2008),  

 

Até a aquisição da linguagem, a motricidade é, pois, a 
característica existencial e essencial da criança, é a resposta 
preferencial e prioritária às suas necessidades básicas e aos 
seus estados emocionais e relacionais. A motricidade na criança 
é, por isso, já nessa fase tão precoce, a expressão do seu 
psiquismo prospectivo. (FONSECA, 2008, p. 15). 

  

Ao fazer essa afirmação, o autor acima considera que a motricidade é a 

primeira estrutura de interação do sujeito com o outro e com o ambiente, sendo 
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a “primeira forma de expressão emocional e de comportamento.” (FONSECA, 

2008, p. 15). 

Nesse sentido, é essencial dar importância aos movimentos da criança, 

bem como explorá-los de maneira satisfatória para que todas as estruturas 

psicomotoras sejam devidamente trabalhadas. Entretanto, para que elas sejam 

trabalhadas, é necessário que os educadores tenham o conhecimento de tais 

estruturas, como podem desenvolvê-las nos sujeitos, quais são suas funções e 

importância.  

Por isso, a Psicomotricidade é importante em todas as idades, mas é 

essencial na Educação Infantil, pois será nessa fase que o sujeito está formando 

a base indispensável para seu pleno desenvolvimento.  

Será por meio de vivências corporais, brincadeira, espontaneidade, faz-

de-conta e da atividade espontânea que estaremos explorando as estruturas 

psicomotoras, assim, desenvolvendo os aspectos motores, psicossociais e 

afetivos.  

Ao analisar a LDB n.º 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases, lei esta que 

regulamenta o sistema educacional do Brasil, prevê, em seu artigo 29, 

acrescentada pela Lei nº12.796/13, que  

 

Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, 
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 
até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementando a ação da família e da 
comunidade.  (BRASIL, 1996, n.p, grifo nosso).  

 

Ou seja, ela sustenta que a educação infantil é a etapa na qual o sujeito 

deve se desenvolver de maneira integral, que inclui aspectos físicos, psicológico, 

intelectual e social. Isto é, todos esses aspectos são igualmente importantes para 

o crescimento e progresso do sujeito e devem ser trabalhados de maneira 

equivalente. 

Ademais, ao observar alguns importantes documentos e diretrizes que 

guiam a Educação Infantil, como o RCNEI (Referencial Curricular Nacional para 

a Educação Infantil), a DCNEI (Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil) e a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) podemos 

entender que o “brincar” sempre ocupou e ocupa um espaço importante. Cabe 

salientar que temos diferença de dez anos de um documento para outro. 
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Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil,  

 

"Brincar é uma das atividades fundamentais para o 
desenvolvimento da identidade e da autonomia. (...) Nas 
brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas 
capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a 
memória, a imaginação. Amadurecem, também, algumas 
capacidades de socialização, por meio da interação e da 
utilização e experimentação de regras e papéis sociais." 
(BRASIL, 1998, p.22). 

 

Sobre a movimentação corporal, o RCNEI salienta que 

 

Os conteúdos deverão priorizar o desenvolvimento das 
capacidades expressivas e instrumentais do movimento, 
possibilitando a apropriação corporal pelas crianças de forma 
que possam agir com cada vez mais intencionalidade. Devem 
ser organizados num processo contínuo e integrado que envolve 
múltiplas experiências corporais, possíveis de serem realizadas 
pela criança sozinha ou em situações de interação. Os diferentes 
espaços e materiais, os diversos repertórios de cultura corporal 
expressos em brincadeiras, jogos, danças, atividades esportivas 
e outras práticas sociais são algumas das condições 
necessárias para que esse processo ocorra (BRASIL, 1998, p. 
29). 

 

Dez anos depois do RCNEI, foram publicadas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, que entendem o brincar como “Eixos do 

Currículo: As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da 

Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a 

brincadeira” (DCNEI, 2009, p. 25). 

E, dez anos depois da DCNEI, a Base Nacional Comum Curricular sugere: 

 

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes 
espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e 
adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções 
culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, 
suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, 
expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. (BRASIL, 2019, 
p.36). 

 

Ou seja, na BNCC aparece o brincar como um dos seis direitos de 

aprendizagem da criança. Para mais, um dos campos de experiência da 
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educação infantil apresentados na BNCC/19 é o campo “Corpo, gestos e 

movimentos” que compreende: 

 

Com o corpo (por meio dos sentidos, gestos, movimentos 
impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos), as 
crianças, desde cedo, exploram o mundo, o espaço e os objetos 
do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam 
e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o 
universo social e cultural, tornando-se, progressivamente, 
conscientes dessa corporeidade. Por meio das diferentes 
linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras 
de faz de conta, elas se comunicam e se expressam no 
entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem. As crianças 
conhecem e reconhecem as sensações e funções de seu corpo 
e, com seus gestos e movimentos, identificam suas 
potencialidades e seus limites, desenvolvendo, ao mesmo 
tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um 
risco à sua integridade física (...) Assim, a instituição escolar 
precisa promover oportunidades ricas para que as crianças 
possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação 
com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de 
movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, para 
descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço com o 
corpo. (BNCC, 2019, p. 40-41) 

  

Esse recente documento salienta a importância do corpo e o espaço que 

deverá ocupar na educação Infantil, sendo um campo de experiência, isto é, 

experiências a serem oferecidas e executadas com as crianças para que os 

direitos a aprendizagem sejam garantidos.  

Dessa maneira, entende-se que o corpo vem ocupando um espaço dentro 

dos documentos que sustentam a educação brasileira, especificamente na etapa 

de creche e pré-escola e o brincar tem papel fundamental para a criança, não só 

como meio de interação social, mas também para seu desenvolvimento integral, 

que contempla o motor, o afetivo, social e potencial imaginário e criativo da 

criança. 

No brincar, a criança estará experimentando, criando, imaginando, 

relacionando-se e se expressando, compreendendo, se comunicando com ela e 

com o outro, lendo o mundo e aprendendo a viver e conviver. 

E, ao brincar, as estruturas psicomotoras também estarão sendo 

estimuladas, não só pelas brincadeiras livres, mas também por brincadeiras 

intencionais e propostas pelo professor. Por isso, é de grande responsabilidade 
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e importância o conhecimento da psicomotricidade para os formandos em 

Pedagogia, visto que será por meio dessas atividades que a criança vai se 

conhecer e conhecer o outro. 

Apesar de as atividades dirigidas serem importantes, bem como o brincar 

e as atividades não diretivas, é de suma importância que o professor conheça 

que os simples gestos na vida da criança como engatinhar, rolar, equilibrar, 

correr, pular e pular em um pé só, dar cambalhotas e andar, também fazem parte 

da Psicomotricidade. Assim, apesar de os documentos existirem e o corpo 

aparecer, não explicam como isso pode ser feito pelos professores, ou o que 

esses conseguem enxergar quando seus alunos brincam. 

A Psicomotricidade pode ser encontrada em pequenos e simples gestos 

do cotidiano, entretanto não podemos minimizar a importância da mesma. É 

nesse momento que caberá o olhar atento e cuidadoso do professor e sua 

intencionalidade no que está sendo proposto.  

Embora a Psicomotricidade seja base na Educação Infantil, ela deve estar 

presente em todas as etapas da vida do sujeito. Na escolaridade, por exemplo, 

além da Educação Infantil, ela deveria estar presente nos anos iniciais e finais 

do Ensino Fundamental, bem como no Ensino Médio. 

Não há nada na LDB 9.394/96 que discorra acerca do corpo, senão no 

artigo com relação a Educação Física. Segundo o artigo 26 da LDB: 

§ 3o A educação física, integrada à proposta pedagógica 
da escola, é componente curricular obrigatório da educação 
básica, sendo sua prática facultativa ao aluno:             (Redação 
dada pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis 
horas;          (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

II – maior de trinta anos de idade;         (Incluído pela Lei nº 
10.793, de 1º.12.2003) 

III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em 
situação similar, estiver obrigado à prática da educação 
física;         (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

IV – amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro 
de 1969;          (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

V – (VETADO)          (Incluído pela Lei nº 10.793, de 
1º.12.2003) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1044.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1044.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2003/Mv07-03.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26%C2%A73
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VI – que tenha prole.        (Incluído pela Lei nº 10.793, de 
1º.12.2003). (BRASIL, 1996, n.p). 

 

Ademais, nas DCNs/2013 - Diretrizes Curriculares para a Educação 

Básica aparece uma reflexão sobre a movimentação corporal dentro da escola: 

 

Em algumas instituições escolares, a movimentação corporal, 
apesar de ser algo inerente ao sujeito, fica restrita a uma 
disciplina (como a Educação Física ou a Psicomotricidade), 
como se a criança só se expressasse através do corpo nesses 
espaços, o que é uma ideia equívoca, já que todo o tempo o 
corpo fala e nos mostra sinais positivos e negativos, emoções, 
questões, desejos. (BRASIL, 2013, p.114) 
 

Nesse sentido, esse documento evidencia a importância da 

movimentação e expressões corporais. 

No documento da BNCC/2019, que é o documento mais recente na área 

educacional brasileira, para o Ensino Fundamental, na área de Competências 

Específicas de Linguagens para o Ensino Fundamental, diversas vezes aparece 

a importância de conhecer, explorar e utilizar as diversas linguagens, incluindo 

a linguagem corporal (p. 67). 

Além disso, assim como foi visto na LDB 9.394/96, a Educação Física, a 

partir do Ensino Fundamental, torna-se obrigatória nas escolas. Desse modo, o 

corpo aparece dentro dessa área. Na BNCC/2019 para o Ensino Fundamental, 

a Educação Física entrou na área de linguagens, e é definida como: 

 

A Educação Física é o componente curricular que tematiza as 
práticas corporais em suas diversas formas de codificação e 
significação social, entendidas como manifestações das 
possibilidades expressivas dos sujeitos, produzidas por diversos 
grupos sociais no decorrer da história. Nessa concepção, o 
movimento humano está sempre inserido no âmbito da cultura e 
não se limita a um deslocamento espaço-temporal de um 
segmento corporal ou de um corpo todo. (BRASIL, 2019, p. 213) 

 

Apesar de o corpo aparecer muito presente na área da Educação Física, 

será que é apenas dentro dessa disciplina que os sujeitos podem se expressar 

corporalmente? Será que o professor sabe como estimular isso? 

Ainda na BNCC/2019, eles complementam a Educação Física: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26%C2%A73


29 

 

 

 

Há três elementos fundamentais comuns às práticas corporais: 
movimento corporal como elemento essencial; organização 
interna (de maior ou menor grau), pautada por uma lógica 
específica; e produto cultural vinculado com o 
lazer/entretenimento e/ ou o cuidado com o corpo e a saúde. 
Portanto, entende-se que essas práticas corporais são aquelas 
realizadas fora das obrigações laborais, domésticas, higiênicas 
e religiosas, nas quais os sujeitos se envolvem em função de 
propósitos específicos, sem caráter instrumental.” (BRASIL, 
BNCC, 2019, p. 213) 

 

A movimentação corporal também irá aparecer na BNCC para Ensino 

Fundamental dentro da área de linguagens, mas, desta vez, em Artes, quando 

eles citam que “O fazer teatral possibilita a intensa troca de experiências entre 

os alunos e aprimora a percepção estética, a imaginação, a consciência corporal, 

a intuição, a memória, a reflexão e a emoção.” (BRASIL, BNCC, 2019, p. 198) 

Contudo, cabe refletirmos sobre a limitação do espaço dado ao corpo 

dentro da escola, principalmente após a Educação Infantil. Apesar de aparecer 

em Leis e documentos importantes, essa expressão corporal é restrita e 

demarcada. 

Ainda na Educação Básica, no Ensino Médio as questões acerca da 

Psicomotricidade aparecem nas DCNs (BRASIL, 2013, P. 165): 

 

Do mesmo modo, assim como a dimensão emocional-afetiva foi, 
historicamente, tratada de modo periférico, a dimensão físico-
corpórea também não tem merecido a atenção necessária. 
Aceita, geralmente, como atributo de um terreno específico – o 
da Educação Física Escolar – raramente se têm disseminadas 
compreensões mais abrangentes que nos permitam entender 
que o crescimento intelectual e afetivo não se realizam sem um 
corpo, e que, enquanto uma das dimensões do humano, tem sua 
concepção demarcada histórico-culturalmente. Desse modo, ao 
educador é imprescindível tomar o educando nas suas múltiplas 
dimensões – intelectual, social, física e emocional – e situá-las 
no âmbito do contexto sócio-cultural em que educador e 
educando estão inseridos. Tomar o educando em suas múltiplas 
dimensões tem como finalidade realizar (p.165) 

 

Logo, esse documento nos mostra como o corpo e suas expressões tem 

sido restringidas dentro do espaço escolar. 
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Já na BNCC/2019, no que diz respeito ao Ensino Médio, o corpo aparece 

na chamada “Competência 5”, que diz 

 

Cada conjunto de práticas corporais (jogos e brincadeiras, 
danças, lutas, ginásticas, esportes e atividades corporais de 
aventura) apresenta especificidades de produção da linguagem 
corporal e de valores e sentidos atribuídos às suas práticas. 
Essa diversidade de modos de vivenciar e significar as práticas 
corporais é objeto de aprendizagem da área. (BRASIL, BNCC, 
2019, p. 495). 

 

O que podemos perceber diante de todos esses documentos que regem 

tanto a Educação Infantil, como os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental 

e ainda o Ensino Médio é que, apesar de o corpo aparecer em alguns deles, com 

o passar dos anos da escolaridade, esse espaço para o corpo vai, cada vez mais, 

desaparecendo. E, principalmente, não aparece nas formações de docentes. 

Ainda cabe salientar que a Psicomotricidade não se restringe ao corpo. 

Ela também não pode ser igualada à Educação Física, já que a Educação Física 

é uma ciência e a Psicomotricidade é outra ciência. De fato, uma pode auxiliar a 

outra, mas são ciências diferentes, com objetivos diferentes e ambas são 

importantes dentro da educação, cada uma com a sua função. 

Apesar dos documentos discorrerem sobre a temática corporal, não 

dissertam sobre esse corpo, que não pode ser visto separado da psiqué e da 

afetividade. E a Psicomotricidade enxerga o corpo além dos aspectos físicos. Ela 

estuda o ser humano por meio do corpo, do movimento, de suas relações, 

desenvolvendo e influenciando em aspectos psicossociais, motores e afetivos.  

Entretanto, cabe ressaltar que não há um manual, tampouco roteiros a 

serem seguidos pelos professores para uma boa prática psicomotora. A 

Psicomotricidade é um conhecimento complexo, que requer estudos profundos 

para saber como aplica-la para um bom desenvolvimento psicomotor dos alunos. 

Nesse sentido, Levin (1995) entende que ocorre a prática psicomotora quando 

nos diz “que o motor por si só não faz vínculo”. Ele ainda acrescenta que “[...] 

seu nascimento ocorre no momento em que o corpo deixa de ser pura carne 

para transformar-se num corpo falado [...]” (LEVIN, 1995, p. 22) 

Em algumas instituições escolares, a movimentação corporal, apesar de 

ser algo inerente ao sujeito, fica restrita a uma disciplina (como a Educação 
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Física), como se o sujeito só se expressasse por intermédio do corpo nesses 

espaços, o que é uma ideia equivocada, já que todo o tempo o corpo fala e nos 

mostra sinais positivos e negativos, emoções, questões, desejos. 

O autor Alves (2013) entende que a Psicomotricidade é benéfica para os 

alunos e, também para o professor, que está dentro do processo psicomotor. 

Segundo este autor (ALVES, 2013, n.p):  

 

O corpo do professor, em sua formação, necessita compartilhar 
dos conhecimentos da Psicomotricidade, que diz que ter um 
corpo é ser um corpo, e é exatamente com este corpo que o 
professor se comunica com o outro, que constrói e é construído 
através dessa relação com esse outro 

  

Logo se percebe a importância da Psicomotricidade para todos, não só 

para crianças, visto que o professor é parte ativa no processo de ensino x 

aprendizagem e, segundo  Alves (2013), para o professor compreender o aluno 

e trabalhar com ele, é necessário que tenha bom autoconhecimento, pois muitas 

vezes o professor, ao longo de sua carreira, não procura novas formas de se 

reinventar dentro de seu fazer pedagógico junto aos alunos, reproduzindo 

construções de saberes uniformes, sem considerar a individualidade de cada 

um. 

De acordo com o mesmo autor, o professor precisa saber lidar com 

questões, não só vindas dos alunos, mas também questões dele mesmo, que é 

por meio da imagem corporal, esta que deve ser construída no aluno e no 

professor desde a infância. (ALVES, 2013, P.33) 

Assim, o professor que utiliza a Psicomotricidade não só como disciplina, 

mas também a considera um rico conhecimento de formação pessoal, tem uma 

melhor organização corporal, bem como uma imagem corporal bem definida, 

fazendo com que lide melhor com suas questões pessoais e questões do outro 

(o aluno), sendo a Psicomotricidade um conhecimento que perpassa as paredes 

da sala de aula e de uma faixa-etária específica. 

Conforme vimos até aqui pelos autores que sustentam teoricamente esta 

pesquisa, se torna importante a conscientização dos profissionais da educação 

sobre o significativo espaço que a Psicomotricidade deve ocupar dentro da 

Educação, não só em disciplinas específicas, mas também em cada momento 
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que esses corpos falam, se expressam. Assim, as estruturas psicomotoras 

poderão ser exploradas de maneira própria para cada criança e a 

Psicomotricidade será utilizada como metodologia, a fim de um melhor progresso 

e amadurecimento do aluno em todos os âmbitos: físico, cognitivo, afetivo, etc.  
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

Para que um conhecimento possa ser considerado científico, 

torna-se necessário identificar as operações mentais e técnicas 

que possibilitam a sua verificação (...). (GIL, 2019, p. 27) 

O presente estudo foi estruturado em função de uma análise documental, 

descritiva, qualitativa, sendo um estudo teórico documental, que analisou 

conteúdos e questões acerca da Psicomotricidade e, mais especificamente, da 

relevância da disciplina “Psicomotricidade” dentro do currículo do curso de 

Pedagogia presencial das universidades públicas da cidade do Rio de Janeiro. 

A pesquisa documental, segundo Gil (2019, p. 51), é muito parecida com 

a pesquisa bibliográfica, o que as irá diferenciar é a fonte. Enquanto a 

documental tem como objeto de pesquisa os documentos, a bibliográfica se 

utiliza apenas da fundamentação de diversos autores.  

De acordo com Gil (2019, p. 147), para a pesquisa científica, são 

considerados diversos tipos de documentos e objetos que possam contribuir 

para a investigação de determinada questão. Ou seja, pode partir dos registros 

cursivos (documentos elaborados por agências governamentais, por exemplo), 

de registros episódicos e privados (documentos pessoais ou imagens visuais 

produzidas pelos meios de comunicação, por exemplo) e pode partir de dados 

encontrados (não são compostos apenas objetos materiais, mas também por 

vestígios físicos). 

Ainda em Gil (2019, p.152), para que ocorra a pesquisa documental, é 

preciso passar pela fase chamada por ele de “análise de conteúdo”, que é dividia 

em três fases: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos dados.  

Para ele, a pré-análise é o momento de organização, de leitura e escolha 

dos documentos a serem utilizados, elaboração da hipótese e a sistematização 

dos documentos para análise. A segunda fase, segundo o autor (2019 p.153), 

tem a finalidade de organizar as decisões tomadas na pré-análise, ou seja, é a 

fase mais longa, em que o autor realiza a codificação e interpretação dos dados 

dos documentos. A fase de tratamento dos dados tem como foco tornar os dados 

válidos. Para isso, podem ser construídos quadros, diagramas e figuras que 

condensem as informações obtidas.  
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Para Gil (2019 p. 153), a pesquisa documental possui algumas vantagens, 

que em algumas pesquisas oportuniza o conhecimento do passado, pode 

proporcionar a investigação dos processos de mudança cultural e social, viabiliza 

a obtenção de dados com menor custo e não há constrangimento dos sujeitos 

na obtenção de dados. 

A pré-análise foi o momento da pesquisa em que foram separados os 

currículos e as ementas das universidades públicas para análise, bem como os 

principais documentos que regem a educação brasileira. Em seguida, foi a fase 

de exploração do material, em que houve uma minuciosa leitura dos documentos 

a fim de entender e interpretá-los, de modo a identificar todo conteúdo para 

auxiliar na pesquisa. A partir disso, organizamos alguns dados em quadros e 

analisamos as informações. 

Para que a presente pesquisa fosse possível, implicamos no estudo, 

como amostra do mesmo, três universidades públicas da cidade do Rio de 

Janeiro e foram analisados os fluxogramas do curso de Pedagogia da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), 

bem como as ementas das disciplinas. Todos os fluxogramas e ementas estão 

disponíveis, de maneira on-line, nos sites oficiais das universidades em questão. 

Apesar de outras IES oferecerem o curso de Pedagogia (como o INES - 

Instituto Nacional de Educação de Surdos), o recorte feito nesse estudo foi para 

os cursos presenciais em Pedagogia oferecidos pelas universidades públicas da 

cidade do Rio de Janeiro. 

A análise foi feita de modo a comparar cada período das universidades 

pesquisadas, estudando o fluxograma das mesmas e, a partir do nome das 

disciplinas, do estudo de suas ementas e listas de conteúdo, foi possível a 

obtenção dos resultados.  

Após a exploração do fluxograma e das ementas, foram criados quadros, 

divididos por período, apresentando a organização de disciplinas que as 

universidades oferecem a cada período do curso de formação de professores. 

Com esses quadros, foi possível ver a discrepância entre as universidades a 

respeito da Psicomotricidade.  

Além disso, foram analisadas as disciplinas optativas dessas 

universidades, com o objetivo de encontrar alguma disciplina relacionada à 
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Psicomotricidade e foram encontradas nas três universidades apenas uma 

disciplina. 

Por fim, foi feito um último quadro que mostra se as universidades, que 

tem a graduação em Pedagogia presencial na cidade do Rio de Janeiro, oferece 

a disciplina de Psicomotricidade ou alguma disciplina correlata, e em qual 

período é oferecida.  

Também foi levado em consideração se, as disciplinas que foram 

encontradas que tem como foco a Psicomotricidade, teriam algum tipo de pré-

requisito para serem cursadas pelos alunos, entretanto foi constatado que em 

nenhuma delas havia alguma exigência para ser cursada.  

Após essas análises dos documentos das universidades e considerações, 

e, baseado nos pressupostos teóricos do presente estudo, foi possível 

compreender o lugar que a disciplina “Psicomotricidade” ocupa dentro do curso 

de formação de professores, bem como qual a educação que estamos 

oferecendo aos sujeitos, a partir da formação desses professores. 

Os currículos analisados foram os mais atuais e que estão em vigor até a 

presente data, no ano de 2019. O currículo da UERJ entrou em vigor em 2012. 

Já o da UFRJ, entrou em atividade em 2015. A versão curricular da UniRio é do 

ano de 2008. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

A partir da colheita dos documentos junto às universidades (fluxogramas 

e das ementas), foram estruturados os quadros dos cursos superiores 

presenciais em Pedagogia, organizadas por período, de acordo com o currículo 

de disciplinas obrigatórias das universidades pesquisadas. 

Os quadros foram organizados da seguinte forma: na vertical aparece o 

período correspondente das disciplinas e na horizontal aparece qual 

universidade corresponde a disciplina. 

Por último, há um quadro-resumo (Quadro 11), que foi organizada com as 

informações dos quadros anteriores, mostrando em quais universidades 

pesquisadas apareciam a disciplina “Psicomotricidade” ou alguma disciplina 

referente e em qual período a mesma tinha sido colocada à disposição nos 

currículos, bem como se existiam disciplinas optativas. 

No quadro 1, do primeiro período em todas as universidades pesquisadas, 

foi possível perceber que não há nenhuma disciplina referente à 

Psicomotricidade, tampouco disciplinas correlatas: 

Quadro 1: Referente ao primeiro período 

             UNIVERSIDADE 

PERÍODO UERJ UFRJ UniRio 

1º PERÍODO Filosofia e Educação 

 
Filosofia e Educação 

no Mundo Ocidental 

 

Introdução à Filosofia 

1º PERÍODO 

Psicologia do 

Desenvolvimento Humano e 

Educação 

Psicologia do 

Desenvolvimento e 

Educação 

 

Psicologia e 

Educação 

1º PERÍODO Antropologia e Educação 

Fundamentos 

Sociológicos e 

Educação 

Antropologia Cultural 

1º PERÍODO Tecnologias e Educação 

Introdução ao 

Pensamento Científico 

em Educação 

Introdução aos 

Estudos Científicos 

em Educação 

1º PERÍODO 

Introdução à Pedagogia: 

História, Formação e Campos 

de Atuação 

História Educacional do 

Mundo Ocidental 

História das 

Instituições Escolares 

1º PERÍODO 
Infância e Políticas de 

Educação Infantil - Educação e Saúde 



37 

 

 

1º PERÍODO 
Educação Inclusiva e a 

Língua Brasileira de Sinais - - 

1º PERÍODO 
Dinâmica e Práticas da Vida 

Universitária - - 

Fonte: Elaborado pela autora – Site Oficial da universidade 

O mesmo acontece no quadro 2, indicativo do segundo período de todas 

as universidades pesquisadas: 

Quadro 2: Referente ao segundo período 

UNIVERSIDADE 
PERÍODO UERJ UFRJ UniRio 

2º PERÍODO 
Filosofia Política e 

Educação 

Filosofia Educacional 

Contemporânea 

 

Educação e 

Filosofia 

 

2º PERÍODO Aprendizagem 

Psicologia da 

Aprendizagem e 

Educação 

 
Política 

Educacional 

2º PERÍODO Sociologia da Educação 
Sociologia da 

Educação Brasileira 

Educação 

e Sociologia 

2º PERÍODO História da Educação 
História Educação 

Brasileira 

História Da 

Educação 

Brasileira 

2º PERÍODO 

Processos de 

Desenvolvimento Infantil e 

Educação 

Antropologia na 

Educação 

Psicologia Da 

Infância 

2º PERÍODO 
Fundamentos da 

Linguagem e Educação - - 

2º PERÍODO 
Diversidade Cultural e 

Educação - - 

Fonte: Elaborado pela autora – Site Oficial das universidades 

No quadro 3, referente ao Terceiro período, no currículo do curso de 

Pedagogia da universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), aparece a 

disciplina “Linguagem Corporal na Educação” que, apesar de não ser a disciplina 

de Psicomotricidade, é uma disciplina que o nome é relacionado a mesma: 
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Quadro 3: Referente ao terceiro período 

              UNIVERSIDADE 
PERÍODO UERJ UFRJ UniRio 

3º PERÍODO 
História da Educação 

Brasileira 
Educação Brasileira 

Pensamento 

Educacional 

Brasileiro 

3º PERÍODO Avaliação em Educação 
Educação e 

Comunicação I 

 
Didática 

3º PERÍODO 
Questões Atuais em 

Educação Especial 

Linguagem Corporal 

na Educação 
Currículo 

3º PERÍODO 
O Lúdico e a Educação 

Infantil 

Concepções e 

Práticas na Educação 

Infantil 

Dinâmica e 

Organização 

Escolar 

3º PERÍODO 
Ciência e Educação em 

Ciência 

Bases Biológicas da 

Aprendizagem 

Educação e 

Economia Política 

3º PERÍODO Processos de Alfabetização - 
Pensamento e 

Linguagem 

3º PERÍODO 
Pesquisa e Prática 

Pedagógica I - - 

Fonte: Elaborado pela autora – Site Oficial das universidades 

Não há disciplinas relacionadas à Psicomotricidade no quarto período nas 

universidades pesquisadas, como podemos observar no quadro 4: 

Quadro 4: Referente ao quarto período 

                 UNIVERSIDADE 
PERÍODO UERJ UFRJ UniRio 

4º PERÍODO Didática Didática 
Didática: Questões 

Contemporâneas 

4º PERÍODO Currículo Currículo 
 

Epistemologia 

4º PERÍODO Infância e Cultura 
Quest Atuais da 

Educação Brasileira 
Educação Infantil 

4º PERÍODO 
Processos de Formação 

de Leitores/Escritores 

Alfabetização e 

Letramento 

Estágio 

Supervisionado: 

Ensino Médio 

4º PERÍODO 

Educação Matemática 

para Crianças, Jovens e 

Adultos I 

- 
Estatística Aplicada à 

Educação 
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4º PERÍODO 

Fundamentos das 

Ciências da Natureza para 

Crianças, Jovens e 

Adultos 

Fundamentos da 

Educação Especial 
Educação Especial 

4º PERÍODO 
Pesquisa e Prática 

Pedagógica II - - 

Fonte: Elaborado pela autora – Site Oficial das universidades 

No quadro 5, do quinto período, também não apareceram disciplinas 

relacionadas ao corpo e nem à Psicomotricidade: 

Quadro 5: Referente ao quinto período 

                UNIVERSIDADE 
PERÍODO UERJ UFRJ UniRio 

5º PERÍODO 
Políticas Públicas e 

Educação 

Avaliação e Processo 

Ensino-aprendizagem 
Avaliação e Educação 

5º PERÍODO 

Economia e 

Financiamento da 

Educação 

Pr En Magistério Disc 

Pedag Ensino Médio 

 
Gestão Educacional 

5º PERÍODO 
Educação Inclusiva e 

Cotidiano Escolar 

Planejamento de 

Currículo e Ensino 

Ciências Sociais Na 

Educação I 

5º PERÍODO 

Educação e Movimentos 

da Sociedade Civil: 

Aspectos Históricos e 

Políticos 

Arte - Educação 
Alfabetização, Leitura 

e Escrita 

5º PERÍODO 

Educação Matemática 

para Crianças, Jovens e 

Adultos II 

- - 

5º PERÍODO 
Educação de Jovens e 

Adultos - Educação e Trabalho 

5º PERÍODO 
Pesquisa e Prática 

Pedagógica III 

Metodologia da 

Pesquisa em 

Educação 
- 

5º PERÍODO 

Pedagogia nas Instituições 

e nos Movimentos Sociais: 

Estágio Supervisionado 
- 

Estágio 

Supervisionado: 

Educação Infantil 

Fonte: Elaborado pela autora – Site Oficial das universidades 

Conforme o quadro 6, no currículo das universidades pesquisadas, a 

disciplina “Psicomotricidade” não apareceu no sexto período: 
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Quadro 6: Referente ao sexto período 

I UNIVERSIDADE 
PERÍODO 

UERJ UFRJ UniRio 

6º PERÍODO 

Currículo e Abordagens 

Pedagógicas da Educação 

Infantil 

Prática em Políticas e 

Administração 

Educacional 

Educação De 

Pessoas Jovens E 

Adultas 

6º PERÍODO 

Processos Lúdicos e 

Criativos no 

Desenvolvimento e na 

Aprendizagem 

Psicopedagogia e 

Educação 

 
Planejamento 

Educacional 

6º PERÍODO 
Educação Inclusiva e 

Cotidiano Escolar 

Planejamento de 

Currículo e Ensino 

Ciências Sociais Na 

Educação I 

6º PERÍODO 

Educação Continuada e as 

Perspectiva em Redes de 

Conhecimento 

Didática das Ciências 

da Natureza 

Ciências Naturais 

Na Educação I 

6º PERÍODO 

Ensino de Hist. Aplicado aos 

Anos Iniciais do Ens. Fund. 

de Crianças, Jovens e 

Adultos 

Didática da 

Matemática 

Matemática Na 

Educação I 

6º PERÍODO Educação Estética 

Planejamento e 

Avaliação de Sistema 

Educacional 

Ciências Sociais Na 

Educação II 

6º PERÍODO 

Formação de Professores 

para Educação Infantil: 

Estágio Supervisionado 

- 

Estágio 

Supervisionado: 

Educação De 

Pessoas Jovens e 

Adultas 

6º PERÍODO 
Pesquisa e Prática 

Pedagógica IV - 

Metodologia Da 

Pesquisa Em 

Educação 

Fonte: Elaborado pela autora – Site Oficial das universidades  

No sétimo período das universidades pesquisadas, ao observar o quadro 

7, percebe-se que também não foram identificadas disciplinas relacionadas à 

Educação Psicomotora: 

Quadro 7: Referente ao sétimo período 

UNIVERSIDADE 
PERÍODO UERJ UFRJ UniRio 

7º PERÍODO 
Ensino de Geografia Aplicados 

aos Anos Iniciais do Ensino 

Didática da Língua 

Portuguesa 

Língua Portuguesa 

Na Educação 
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Fundamental de Crianças, 

Jovens e Adultos 

7º PERÍODO 
Abordagens Pedagógicas na 

EJA 

Didática das Ciências 

Sociais 

 
Matemática Na 

Educação II 

7º PERÍODO 
Trabalho Educação e 

Desenvolvimento Profissional 

Educação Popular e 

Movimentos Sociais 

Ciências Naturais 

Na Educação II 

7º PERÍODO 
Gestão Democrática da 

Educação 

Pesquisa em 

Educação 

Financiamento Da 

Educação 

7º PERÍODO 

Formação de Professores para 

o Ensino Fundamental: Estágio 

Supervisionado 

Prática de Ensino em 

Educação Infantil 

Estágio 

Supervisionado: 

Gestão 

Educacional 

7º PERÍODO Monografia em Educação I - 
Educação à 

Distância 

Fonte: Elaborado pela autora – Site Oficial universidades 

No quadro 8, referente ao oitavo período, foi constatada a disciplina 

“Corpo e Movimento” e a disciplina “Imagem e Educação” no currículo do curso 

de Pedagogia presencial da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UniRio). Ambas podem ser relacionadas à Psicomotricidade, ou não. Para saber 

do que se trata, é preciso analisar a ementa: 

Quadro 8: Referente ao oitavo período 

UNIVERSIDADE 
PERÍODO UERJ UFRJ UniRio 

8º PERÍODO 
Educação para Gestão de 

Projetos Socioambientais 

Abordagem Didática 

Educacional de 

Jovens e Adultos 

 

Educação Popular e 

Movimentos Sociais 

8º PERÍODO 
Conselhos e Controle 

Social da Educação 

Organização do 

Trabalho Pedagógico 

Arte e Educação 

 

8º PERÍODO 

Relações de Poder e 

Sistema de Avaliação em 

Educação 

Políticas Públicas em 

Educação 
Imagem e Educação 

8º PERÍODO 

Formação de Professores 

para Magistério das 

Disciplinas Pedagógicas: 

Estágio Supervisionado 

Prática de Ensino das 

Séries Iniciais Ensino 

Fundamental 

Estágio 

Supervisionado: Anos 

Iniciais Do Ensino 

Fundamental 
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8º PERÍODO 
Monografia em Educação 

II 
Monografia Monografia I 

8º PERÍODO - - Literatura Na Escola 

8º PERÍODO - - Corpo e Movimento 

Fonte: Elaborado pela autora – Site Oficial das universidades 

Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) não há nono 

período. Já na UFRJ e na UniRio, apesar de existirem disciplinas no nono 

período, nenhuma é relacionada à Psicomotricidade, como podemos observar 

no quadro 9: 

Quadro 9: Referente ao nono período 

UNIVERSIDADE 
PERÍODO UERJ UFRJ UniRio 

9º PERÍODO - 
Educação e Comunicação II 

(Libras) 

Língua Brasileira De 

Sinais 

9º PERÍODO - Educação Comparada Psicologia Institucional 

9º PERÍODO - Educação e Trabalho 
Informática e 

Educação 

9º PERÍODO - Orientação de Monografia Monografia II 

9º PERÍODO - 
Prática Ensino Est Superior 

Educação Jovens Adultos 
- 

Fonte: Elaborado pela autora – Site Oficial das universidades 

O quadro 10 é referente as disciplinas eletivas/optativas que podem ser 

relacionadas à Psicomotricidade, Educação Psicomotora ou ao corpo e 

movimento. Em cada universidade pesquisada, foi encontrada uma disciplina 

eletiva/optativa relacionadas ao tema. Na UERJ, “Práticas Psicomotoras na 

Escola”, na UFRJ, “Psicomotricidade” e na UniRio, “Psicomotricidade”: 

Quadro 10: Referente as disciplinas eletivas/optativas relacionadas 

à Psicomotricidade 

 UERJ UFRJ UniRio 
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ELETIVAS 
Práticas Psicomotoras Na 

Escola (30h) 

Psicomotricidade 

(45h) 
Psicomotricidade (30h) 

Fonte: Elaborado pela autora – Site Oficial das universidades 

Em todas as três universidades pesquisadas (UERJ, UFRJ e UniRio), 

além das disciplinas obrigatórias, é preciso fazer um determinado número de 

disciplinas eletivas/optativas. No currículo da UERJ, é obrigatório escolher pelo 

menos 10 disciplinas eletivas/optativas ou 300 horas. Na UniRio, é obrigatório 

escolher pelo menos 8 disciplinas eletivas/optativas ou 240 horas. Já na UFRJ, 

é obrigatório escolher pelo menos 3 disciplinas eletivas ou optativas ou 90 horas.  

Após a análise dos fluxogramas e das ementas das disciplinas do curso 

presencial em Pedagogia das universidades públicas da cidade do Rio de 

Janeiro, pode-se constatar que a disciplina “Psicomotricidade”, bem como 

disciplinas correlatas à Psicomotricidade aparecem de forma discreta no 

currículo da UFRJ e no currículo da UniRio. Já no currículo da UERJ, ela não 

aparece nas disciplinas obrigatórias. 

No primeiro e segundo período, em nenhuma das três universidades 

apareceu disciplina ou ementa que se relacionasse à Psicomotricidade. No 

terceiro período, na UFRJ, existe a disciplina obrigatória “Linguagem corporal na 

educação”. Depois disso, só aparecerá novamente alguma disciplina que pode 

ser relacionada à Psicomotricidade no oitavo período da UniRio, com as 

disciplinas “Imagem e Educação” e “Corpo e Movimento”. Entretanto, após 

estudar a ementa e lista de conteúdo das disciplinas, foi constatado que a 

disciplina “Imagem e Educação”, que poderia estar ligada às questões 

psicomotoras, é uma disciplina mais voltada à estética. 

Na UERJ, a disciplina “Psicomotricidade” ou disciplinas correlatas, não 

apareceram em nenhum dos períodos do currículo obrigatório. 

Nas disciplinas eletivas ou optativas, a Psicomotricidade aparece de 

maneira clara, tanto no nome da disciplina, quanto em suas ementas. Entretanto, 

nem todas de maneira a contemplar a grandiosidade e a importância da mesma. 

Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, em seu currículo, 

existem 55 disciplinas obrigatórias, divididas em 2610 horas e foi constatado que 

a disciplina “Psicomotricidade” e, tampouco disciplinas relacionadas ao corpo, 

aparecem incluídas.  
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Já na grade de disciplinas eletivas, ou seja, disciplinas que são optativas 

aos alunos, nessa mesma universidade, existe apenas uma disciplina que 

aborda a Educação Psicomotora, que é a disciplina eletiva “Práticas 

Psicomotoras na Escola”, de 30 horas. Sua ementa compreende: 

Práticas Psicomotoras na Escola (30h): As bases teóricas das 
práticas psicomotoras, o campo de aplicação das mesmas no 
âmbito educacional, especialmente na Educação Infantil. 
Vivência, através de atividades práticas, da educação 
psicomotora, sua forma de expressão através da escola 
francesa e brasileira. (UERJ, 2012, n.p) 

Segundo o que a ementa da disciplina apresenta, essa disciplina inclui a 

Psicomotricidade em seu nome e em seu conteúdo. 

Na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em seu currículo de 

disciplinas obrigatórias, aparece “Linguagem corporal na educação”. Tal 

disciplina tem como ementa: 

 

Linguagem corporal na educação (45h): Aspectos históricos, 
antropológicos e culturais. Corpo, disciplina, gênero e 
sexualidade. O corpo e a relação com o outro. Consciência 
corporal e identidade. O direito de movimentar-se. O movimento 
como recurso de prazer, educação e saúde. (UFRJ, 2015) 
 

Apesar de ser uma disciplina que está mais próxima a um possível 

trabalho corporal do que as demais, não faz nenhuma referência a respeito da 

Psicomotricidade em si. 

No currículo de disciplinas optativas da UFRJ, destaco a disciplina 

“Psicomotricidade”, de 30 horas. Tal disciplina tem como ementa: 

 

Psicomotricidade (30h): O tema do corpo em psicologia. 
Aspectos conceituais da psicomotricidade: imagem do corpo, a 
tonicidade, o movimento e a comunicação corporal. O 
desenvolvimento psicomotor da criança. (UFRJ, 2015). 
 

Assim, a partir da interpretação da ementa, nessa disciplina, que não é 

obrigatória, também aparecem aspectos referentes à Psicomotricidade, bem 

como conceitos que pertence a mesma. 

Já na UniRio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), ao 

analisar o currículo de disciplinas obrigatórias do curso de Pedagogia presencial, 

aparecem duas disciplinas que podem fazer referência à Psicomotricidade, que 
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são “Imagem e Educação”, com 60 horas e “Corpo e Movimento”, também com 

60 horas. 

A ementa da disciplina “Imagem e Educação”, encontrada no site da 

UniRio é: 

“Imagem e Educação (60h): Questões da Semiótica; Imagens 
fixas e em movimento – história das tecnologias de produção, 
transmissão, gravação e recepção das imagens. Análise crítica 
de produtos culturais imagéticos - mídias. Ética nas Imagens. 
Reflexões sobre imagem e educação: papel da imagem no 
processo ensino-aprendizagem; produção e análise de materiais 
educativos e uso didático das mídias.” (UniRio, 2008) 
 

Foi constatado após análise da ementa que, apesar de o título da 

disciplina ter a possibilidade de explorar aspectos psicomotores na educação, ao 

analisar a ementa percebe-se que não há nada relacionado à Educação 

Psicomotora, à Psicomotricidade e não há relação com imagem corporal, 

conceito oriundo da psicanálise e da Psicomotricidade. 

Já na ementa da disciplina “Corpo e Movimento”: 

Corpo e Movimento (60h): Aspectos históricos, antropológicos e 
culturais. Corpo, disciplina, gênero e sexualidade.  Corpo e a 
relação com o outro, consciência corporal e a identidade.  O 
direito de movimentar-se.  O movimento como recurso de prazer, 
educação e saúde. (UNIRIO, 2008, n.p) 

 

 É possível relacionar tal ementa com alguns aspectos que fazem parte 

da Psicomotricidade. Entretanto, não pode ser considerada uma disciplina de 

Psicomotricidade, já que a Psicomotricidade não pode ser restringida aos 

conceitos existentes nesta ementa.  

Como disciplina optativa, a Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro oferece em seu currículo a disciplina “Psicomotricidade”, com 45 horas, 

que tem como ementa: “Psicomotricidade (45h): Estudo da motricidade na 

infância como fator de desenvolvimento físico, psicológico e biológico. Discussão 

dos princípios e das práticas da educação psicomotora.” (UNIRIO, 2008, n.p).  

Nessa disciplina, ainda que a ementa tenha sido apresentada de maneira 

geral e simplificada, sem que haja especificidade de conteúdos e conceitos a 

serem explorados, é possível identificar a Psicomotricidade. 

Vale ressaltar que as disciplinas optativas/eletivas, como o nome sugere, 

não fazem parte do currículo obrigatório das universidades em questão e a 

abertura da turma das mesmas depende da disponibilidade de professores e 
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quantidade de alunos inscritos na disciplina por semestre. Logo, as disciplinas 

optativas estarem no sistema não garante que a disciplina terá professor e 

procura pelos alunos, para que ela efetivamente aconteça durante determinado 

semestre. 

Assim, podemos observar o quadro 11 que mostra as universidades e 

disciplinas totais relacionadas à Psicomotricidade dentro dos cursos de 

Pedagogia, por semestre: 

Quadro 11 – Univerisdades públicas com cursos de Pedagogia da 

cidade do Rio de Janeiro, que ofertam a disciplina Psicomotricidade ou 

correlatas 

 UNIVERSIDADE DISCIPLINA OBRIGATÓRIA DISCIPLINA OPTATIVA 

1 UERJ Ø 1 

2 UFRJ 1 (NO 3º PERÍODO) 1 

3 UNIRIO 1 (NO 8º PERÍODO) 1 

Fonte: Elaborado pela autora – Site Oficial das universidades 

 

Dessa forma, o curso que habilita e forma professores para exercerem 

sua função nos espaços de Educação Infantil, primeiros anos do Ensino 

Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Curso Normal, que é o curso de 

Pedagogia, dentro das universidades públicas e conceituadas da cidade do Rio 

de Janeiro tem dado pouco ou nenhum espaço para a ciência “Psicomotricidade” 

dentro de seus currículos atuais. 

Entretanto, baseadas em autores que fundamentam essa pesquisa, a 

Psicomotricidade é uma ciência essencial dentro da escola, que deve ser vivida 

de maneira integral. De acordo com Le Bouch (1992, p. 24-25): 

 

A educação psicomotora deve ser considerada como uma 
educação de base na escola primária. Ela condiciona todos os 
aprendizados préescolares; leva a criança a tomar consciência 
do seu corpo, da lateralidade, a situar-se no espaço, a dominar 
o tempo, a adquirir habilmente a coordenação de seus gestos e 
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movimentos. A educação psicomotora deve ser praticada desde 
a mais tenra idade; conduzida com perseverança, permite 
prevenir inadaptações, difíceis de corrigir quando já 
estruturadas. 

 

Podemos inferir, segundo o autor, que a Psicomotricidade é de extrema 

importância na escola, sendo o alicerce para os novos conhecimentos. 

Entretanto, apesar da relevância que a Educação Psicomotora tem durante os 

primeiros anos de vida de um indivíduo, dentro e fora da escola, para seu 

desenvolvimento integral, estamos formando professores com pouco ou nenhum 

contato com a Psicomotricidade em sua formação acadêmica. Dessa forma, a 

prática docente tem sido afetada, bem como os indivíduos que nela estão.  

Ainda segundo Le Boulch (1992, p. 129): 

 

A educação psicomotora na idade pré-escolar deve ser antes de 
tudo uma experiência ativa de confrontação com o meio. A ajuda 
educativa proveniente dos pais e do meio escolar, tem a 
finalidade não de ensinar à criança comportamentos motores, 
mas sim permitir-lhe, mediante o jogo, exercer sua função de 
ajustamento, individualmente ou com outras crianças no estágio 
pré-escolar, a primeira prioridade constitui a atividade motora 
lúdica, fonte de prazer, permitindo à criança prosseguir a 
organização de sua “imagem corporal” ao nível do vivido e de 
servir de ponto de partida para o ajustamento da práxis motora 
em relação ao desenvolvimento da análise perceptiva, 
 

Nesse sentido, o autor nos traz reflexões a respeito da Psicomotricidade 

na idade pré-escolar, fase essa em que a criança está começando a desenvolver 

aspectos que, mais tarde, serão essenciais. 

Todavia, os resultados nos mostram que, em uma das universidades 

pesquisadas não há sequer alguma disciplina relacionada à Psicomotricidade 

dentro de sua grade obrigatória. Nas demais universidades, há apenas uma 

disciplina relacionada à Psicomotricidade. Considerando que os currículos das 

universidades são currículos recentes, sendo o mais antigo, da UniRio, possui 

onze anos. O da UERJ possui nove anos e o currículo da UFRJ, o mais recente 

dentre os estudados, possui apenas quatro anos. 

As Estruturas Psicomotoras são a base da Psicomotricidade. Por isso que 

é tão importante que não só psicomotricistas entendam sobre Psicomotricidade, 

mas que professores, educadores em geral saibam. Segundo Lapierre (2010):  
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Alguns de nós defendiam uma formação universitária muito 
aberta e considerávamos que o estudo da relação entre o corpo 
e o psiquismo não deveria ser limitado somente à profissão de 
psicomotricista, pois interessava a todas as profissões 
relacionadas às Ciências Humanas. O estudo da 
psicomotricidade deveria, então, ser integrado aos diferentes 
currículos universitários que preparam para as funções 
educativas, sanitárias e sociais. (LAPIERRE, André; LAPIERRE, 
Anne, 2010a, p.38) 
 

Mas, o que podemos verificar após a pesquisa acerca de ementas e 

fluxogramas é que nos cursos de graduação em Pedagogia das universidades 

públicas pesquisadas, não há o interesse de uma formação de professores que 

contemple tal ciência. Mas a tomada de consciência da importância que esse 

conhecimento traria à educação, aos sujeitos e aos professores, é de caráter 

urgente, já que a Psicomotricidade: 

 

(...) é uma verdadeira formação para a relação não verbal e para 
o seu conteúdo simbólico. Por isso, ela deveria ter um lugar 
privilegiado nos programas de formação e de reciclagem de todo 
o pessoal das creches, tanto em seus aspectos teóricos quanto 
em seus aspectos práticos. (LAPIERRE, André; LAPIERRE, 
Anne. 2010b, p. 162-163) 
 

Em diversas obras, o autor francês André Lapierre defende que a 

Psicomotricidade não deveria ser um conhecimento exclusivo do curso de 

graduação ou pós-graduação em Psicomotricidade. Para ele, a Educação 

Psicomotora deveria estar dentro das escolas, seja nas graduações dos 

educadores, seja na formação continuada, que possa incluir todos os 

protagonistas desse espaço que é a escola. 

Com base nos documentos analisados: LDB 9.394/96, RCNEI/1998, a 

DCNEI/2009, as DCNs/2013 e a BNCC/2019, foi possível concluir que o corpo 

aparece em todos eles, de acordo com a faixa-etária de cada documento, 

entretanto, visto a importância da expressão corporal e das estruturas 

psicomotoras dentro da educação, percebe-se que não dão o devido espaço que 

deveriam a ele, sempre priorizando o cognitivo. 

Portanto, apesar de os documentos citarem o corpo e movimentos 

corporais, não dissertam acerca da Psicomotricidade em si, tampouco da 

importância da formação dos professores regentes com esse conhecimento, não 
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havendo relação dos documentos com o desenvolvimento das estruturas 

psicomotoras dos alunos integralmente. 

Ao analisar o currículo dessas universidades, percebe-se que a formação 

de professores carece de tal conhecimento, o que reflete dentro das escolas e 

na sala de aula, já que não recebem a formação necessária para entender 

importantes conceitos dessa ciência. Dessa maneira, entende-se que “(...) os 

educadores e pesquisadores do campo educacional carecem, dentre outras 

coisas, de maior apropriação das produções relativas à Psicomotricidade e à 

educação psicomotora.” (MARTINS; SILVA, 2013, p. 38). 

Assim, é necessário que, urgentemente, pensemos em como ampliar 

essa ciência, não só para a área da Psicomotricidade, como também para todas 

as áreas que as envolvem, como a educação como um todo. 

 Ter um professor dentro de sala de aula, que tenha os conhecimentos 

necessários das estruturas psicomotoras, faz com que os alunos se 

desenvolvam e, consequentemente, pode evitar ou amenizar questões 

posteriores que os mesmos possam vir a ter. 

Logo, Lapierre afirma que: 

 

Nós deveríamos levar mais longe essa lógica; se a criança tem 
deficiências que a impedem de chegar ao cognitivo, é porque o 
ensino que recebeu não respeitou as etapas de seu 
desenvolvimento psicomotor. Sob o aspecto da prevenção, 
passaríamos da reeducação psicomotora à educação 
psicomotora. (LAPIERRE, 2010, p. 27). 

 

O professor, assim, ocupa o papel de protagonista no desenvolvimento 

psicomotor do aluno, já que o aluno passa muito tempo na escola, principalmente 

com o professor regente na Educação Infantil e séries iniciais do Ensino 

Fundamental. Na maioria das vezes, o corpo na escola não é visto como um 

corpo que se expressa por meio do movimento. A escola tenta, a todo momento, 

“adestrar” os corpos, considerando o corpo de professores e alunos de maneira 

mecânica, sem dar o olhar e a importância que deveriam dar a esse corpo que 

fala o tempo todo. 

Como já observado, os benefícios que a Educação Psicomotora traz não 

se restringem apenas ao aluno. O professor, ao ter esse conhecimento, tem um 

melhor conhecimento de si, o que permite, além de melhorar sua relação dentro 
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de sala de aula, seu autoconhecimento, sua organização interna e sua imagem 

corporal bem trabalhada faz com que o mesmo consiga enxergar o outro e ajudá-

lo no processo de construção de identidade e imagem corporal desse aluno. 

Dessa forma, Alves (2013) entende que: 

 

Como o professor poderá olhar trinta e cinco, às vezes até 
cinquenta singularidades completamente diferentes, tentando se 
individualizar em suas evoluções, dentro de uma sala de aula, 
sem verificar primeiro e inequivocamente a construção de sua 
própria individualização? (ALVES, 2013, p.22) 

 

Desse modo, Alves (2013) nos ajuda na discussão acerca desse 

professor, que também precisa de atenção dentro do processo educacional, que 

irá refletir nos educandos, já que, para o autor (2013) “O professor que não se 

conhece dificilmente compreenderá como trabalhar o outro (o aluno) (...)” (p. 33).  

Ou seja, para o aluno, o professor é alguém que possui responsabilidade, 

não só nas questões de ensino, mas também em todas as questões que 

perpassam seu desenvolvimento. Assim, o professor que não se conhece, que 

não tem sua identidade construída e sua imagem corporal bem definida, não tem 

estrutura para auxiliar seu aluno.  

 

(...) o professor, deve ser em seu corpo, um corpo que participa 
e partilha do sentimento, e da emoção de aprender do aluno, 
sem viver este sentimento e muito menos esta emoção pelo 
aluno. O aluno constrói sua identidade concomitantemente a 
construção do seu corpo e este nas relações de identificação, 
projeção e introjeção com o outro, principalmente o professor, 

desde a educação infantil (...) (ALVES, 2013, p. 116). 

 
Logo, dada a importância da relação que existe entre professor x aluno, o 

professor que desde sua infância vem se organizando, construindo uma boa 

imagem corporal e, consequentemente, tem um bom conhecimento de si, pode 

auxiliar as questões do aluno e questões que possam a vir a aparecer do próprio 

professor. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa nos trouxe algumas reflexões e contribuições importantes 

para o campo da educação e da Psicomotricidade, trazendo a discussão da 

Psicomotricidade dentro da formação de professores e sua importância para o 

sujeito como um todo. 

Em linhas gerais, esse estudo teve por objetivo identificar a relevância da 

disciplina “Psicomotricidade” dentro do curso de Pedagogia das universidades 

públicas da cidade do Rio de Janeiro, que inclui a UERJ, a UFRJ e a UniRio.  

Desse modo, o estudo visou pensar no espaço que a Psicomotricidade ocupa 

dentro da formação de professores, que são aqueles que irão lidar diretamente 

com as crianças. 

Para isso, foi essencial que fosse trazido o contexto histórico da 

Psicomotricidade, seu objetivo, objeto de estudo e como ela está situada 

atualmente. Além disso, baseado em alguns autores, percebemos também a 

importância da Educação Psicomotora enquanto conhecimento nos cursos de 

Pedagogia e como o professor está saindo das universidades e chegando às 

instituições escolares.  

Também foi possível, a partir desse estudo, observar que, além da 

Psicomotricidade ser essencial para a criança, ela também é imprescindível para 

o professor, que ambos se beneficiam de tal conhecimento. 

Assim, se percebe por meio de estudo documental realizado que, apesar 

de a Psicomotricidade ser reconhecida como fundamental para todos e, 

principalmente, para as crianças, sendo uma ciência que é considerada benéfica 

no processo de ensino\aprendizagem, nas universidades pesquisadas a 

Psicomotricidade ocupa pouco ou nenhum espaço dentro dos currículos 

analisados.  

Desse modo, se pode notar, a partir da análise dos documentos que 

regem a educação brasileira, que o corpo vem ganhando um espaço de maior 

visibilidade e importância dentro das propostas para a Educação Infantil.  

Já no Ensino Fundamental, o corpo aparece mais em áreas relacionadas 

à Educação Física. E no Ensino Médio, pouco aparece essa temática.  

Durante o percurso teórico da pesquisa, foi constatado que a contribuição 

da Psicomotricidade para o sujeito está ligada não só a aspectos cognitivos e 
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físicos, mas também a emoções, afetos, trocas durante o processo, o que 

permite o desenvolvimento pleno do sujeito. 

Foi observado que as estruturas psicomotoras serem bem exploradas 

ajuda na prevenção de dificuldades de aprendizagem, de patologias e o ser 

humano começa a se constituir como ser social e como sujeito, pertencente ao 

mundo. Isso faz com que a Psicomotricidade seja indispensável nos primeiros 

anos de vida do sujeito, pois ela será auxiliadora na constituição da base física, 

afetiva e emocional. 

Entretanto, após essa pesquisa, foi possível constatar a lacuna nos cursos 

de graduação em Pedagogia pesquisados, visto o espaço ocupado pelo corpo 

dentro de seus currículos. Isso resulta em professores dentro de sala de aula 

que, apesar de serem habilitados para lecionar na Educação Infantil, anos iniciais 

do Ensino Fundamental e EJA, pouco estudaram em suas graduações em 

Pedagogia a respeito da Psicomotricidade, fazendo com que o conhecimento 

obtido por eles, seja ou oriundo do interesse dos mesmos no assunto, ou pela 

prática da sala de aula, sem conhecimentos teóricos aprofundados. 

Segundo os referenciais, foi possível inferir que a Educação Psicomotora 

fornece ao professor uma possibilidade de entender melhor sobre o sujeito e as 

relações estabelecidas por ele, a fim de um melhor desenvolvimento e formação 

do sujeito social. Quando o professor tem formação com base psicomotora, o 

corpo do aluno recebe os estímulos corretos, entretanto, isso não foi observado 

nos fluxogramas do curso de Pedagogia presencial das universidades públicas 

pesquisadas. 

Logo, se torna primordial que a Psicomotricidade seja cada vez mais 

consolidada como uma ciência própria, entretanto, como um conhecimento 

transdisciplinar que deve estar presente na formação dos profissionais da saúde 

e da educação como um todo, já que estamos lidando com corpos que possuem 

emoções, desejos e afetos e falam e se expressam pelo corpo e de seus 

movimentos. 

É recomendado que a disciplina “Psicomotricidade” seja revista e 

considerada, principalmente, dentro dos currículos das graduações que lidam 

com a base do sujeito, como na graduação em Pedagogia, para que esteja 

presente de forma ampla e verdadeira, a fim de uma melhora na educação e no 

mundo de maneira global.  
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Assim sendo, o professor não estará focado apenas no conteúdo, também 

terá um olhar psicomotor para o aluno, conquistando uma outra dimensão da 

profissão, explorando o corpo x afetivo x mente, podendo assim, trabalhar uma 

série de potencialidades do sujeito. 

Caso contrário, caberá ao professor ter o interesse na área, em busca da 

formação continuada, para maior elucidação e conhecimento dessa ciência de 

base, tão ampla e tão importante para todos nós e em todas as faixa-etárias.  

Finalizando a pesquisa documental, foi constatado que os objetivos do 

estudo foram respondidos, tanto em linhas gerais como em linhas específicas, 

visto que, após o estudo teórico e o estudo documental, pode-se chegar à 

conclusão que, dentro da formação de professores, a Psicomotricidade ainda é 

pouco explorada.  
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