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Neste instante, esteja você onde estiver, há uma 
casa com o seu nome. Você é o único proprietário, 
mas faz tempo que perdeu as chaves. Por isso, fica 
de fora, contemplando a fachada. Não chega a 
morar nela. Essa casa, teto que abriga suas mais 
recônditas e reprimidas lembranças, é o seu 
corpo. 

 (Bertherat, 2010) 



 
 

 
 

RESUMO 
 

 
 

DANTAS, Hilda Souza Armstrong. Produção acadêmica sobre Psicomotricidade: panorama 
de uma década na área da Educação, 2019. 42 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. 
 
 
O presente trabalho tem por objetivo contribuir com os estudos da Psicomotricidade 
relacionados ao campo da Educação. Através de um levantamento bibliográfico de dissertações 
e teses localizadas no Catálogo da CAPES, compreendendo o período de 2007 a 2017, 
procuramos identificar pesquisas que abordassem a temática. Entendemos que a dinâmica 
psicomotricista no âmbito do espaço formal de formação, a escola, é conduzida na tessitura de 
relações dos vários atores sociais que nela operam. O foco desse ensaio repousa sobre a 
contribuição das atividades psicomotoras sobre os corpos de professores e alunos, considerados 
aqui como atores principais das relações de ensino-aprendizagem, constituídas no campo dessa 
formação. Trabalhamos com a hipótese quanto a identificação dos benefícios e oportunidades 
que a Psicomotricidade pode oferecer ao corpo do professor e, por conseguinte para sua prática 
pedagógica. Para comprovar esta hipótese analisamos as teses e dissertações localizadas a partir 
do levantamento bibliográfico no Catálogo da CAPES. A partir dos resultados obtidos 
identificamos trabalhos relevantes, motivadores e necessários para continuidade dos estudos 
nessa área. Entendemos que, embora esses estudos apontem o caráter ativo e relacional entre as 
atividades psicomotoras e sua intervenção nos corpos dos sujeitos que são mediados por elas, 
percebemos a falta de dados e informações sobre essa influência nos corpos de docentes. 
 
 
 
  
 
Palavras-chave: Psicomotricidade. Corpo do Professor. Educação. 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

 
DANTAS, Hilda Souza Armstrong. Academic production on psychomotry: prospect 
of a decade in the area of education, 2019 - Course Completion Work (Specialization 
in Psychomotor Education)42 p. Pedro II College, Pro-Rectorate for Graduate Studies, 
Research, Extension and Culture, Rio de Janeiro, 2019. 
 
The present work aims to contribute to the studies of Psychomotricity related to the field 
of Education. Through a bibliographical survey of dissertations and theses located in the 
CAPES Catalog, covering the period from 2007 to 2017, we sought to identify research 
that approached the theme. We understand that the psychomotricist dynamics within the 
formal space of formation, the school, is conducted in the tessitura of relations of the 
various social actors that operate in it. The focus of this essay rests on the contribution of 
psychomotor activities to the bodies of teachers and students, considered here as the main 
actors of teaching-learning relationships, constituted in the field of this formation. We 
work with the hypothesis regarding the identification of the benefits and opportunities 
that the Psychomotricity can offer to the body of the teacher and, consequently, to its 
pedagogical practice. To verify this hypothesis, we analyze the theses and dissertations 
located from the bibliographic survey in the CAPES Catalog. From the results obtained, 
we identified relevant, motivating and necessary works for the continuity of the studies 
in this area. We understand that although these studies point to the active and relational 
character between psychomotor activities and their intervention in the bodies of the 
subjects that are mediated by them, we perceive the lack of data and information about 
this influence in the bodies of teachers. 
 

 

Keywords: Psychomotricity. Teacher's body. Education. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

RESUMEN 
 

 
 
DANTAS, Hilda Souza Armstrong. Producción académica sobre psicomotricidad: 
panorama de una década en el área de la educación, 2019. 42 p.Trabajo de Conclusión de 
Curso (Especialización en Educación Psicomotora) - Colegio Pedro II, Pro-Rectoría de 
Postgrado, Investigación, Extensión y Cultura, Río de Janeiro, 2019. 
 

El presente trabajo tiene por objetivo contribuir con los estudios de la Psicomotricidad 
relacionados al campo de la Educación. A través de un levantamiento bibliográfico de 
disertaciones y tesis ubicadas en el Catálogo de la CAPES, comprendiendo el período de 
2007 a 2017, procuramos identificar investigaciones que abordasen la temática. 
Entendemos que la dinámica psicomotricista en el ámbito del espacio formal de 
formación, la escuela, es conducida en la tesitura de relaciones de los diversos actores 
sociales que en ella operan. El foco de este ensayo reposa sobre la contribución de las 
actividades psicomotoras sobre los cuerpos de profesores y alumnos, considerados aquí 
como actores principales de las relaciones de enseñanza-aprendizaje, constituidas en el 
campo de esa formación. Trabajamos con la hipótesis en cuanto a la identificación de los 
beneficios y oportunidades que la Psicomotricidad puede ofrecer al cuerpo del profesor 
y, por consiguiente, para su práctica pedagógica. Para comprobar esta hipótesis 
analizamos las tesis y disertaciones localizadas a partir del levantamiento bibliográfico 
en el Catálogo de la CAPES. A partir de los resultados obtenidos identificamos trabajos 
relevantes, motivadores y necesarios para la continuidad de los estudios en esa área. 
Entendemos que, aunque estos estudios apuntan el carácter activo y relacional entre las 
actividades psicomotoras y su intervención en los cuerpos de los sujetos que son mediados 
por ellas, percibimos la falta de datos e informaciones sobre esa influencia en los cuerpos 
de docentes. 
 
Palabras clave: Psicomotricidad. Cuerpo del Profesor. Educación. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Tradicionalmente, a formação docente contempla a preparação do professor através da 

assimilação de aprendizagens de práticas pedagógicas relacionadas ao campo das didáticas que 

versam quanto às metodologias de ensino, ao como transmitir conteúdos determinados pelo 

currículo com a intenção de ensinar aos alunos a compreensão, a articulação e a reprodução dos 

mesmos. Diante de possíveis insucessos neste processo de ensino e aprendizagem a Pedagogia 

contemporânea recorre, além da Psicologia e de outras especialidades no campo da Saúde, ao 

auxílio da Psicopedagogia para identificar deficiências e dificuldades de aprendizagens na 

trajetória escolar dos estudantes. Nesse processo, vão sendo identificados prováveis 

responsáveis pelas não aprendizagens, sendo indicados atendimentos com o propósito de sanar 

tais problemas. Nos tempos atuais, esta demanda tem sido constante e crescente e nem sempre 

as áreas do conhecimento destinadas a solucionar tais dificuldades dão conta dos mesmos. Eis 

que surge o convite para a busca por outras perspectivas, a reflexão e o encontro de outros 

caminhos de atuação. 

 
O aprender não tem a ver com a memória, mas com a capacidade de esquecer, 
na medida em que é o esquecimento que gera substituição, e só aquele que, 
depois de esquecer o que o outro lhe ensinou se surpreende dizendo com suas 
próprias palavras o que pôde gravar daquele ensino, só aquele que não repete 
ao pé da letra aquilo que escutou, só aquele que pôde subjetivar um ensino, 
estará aprendendo, enquanto transitar pelo caminho do saber. (BARALDI, 
1994, p. 34). 

 

Esta afirmativa nos ajuda a perceber que as dificuldades de aprendizagem não 

necessariamente estão relacionadas com a formação e competência do docente em transmitir 

conteúdos articulando-os para se tornarem conhecimento, contribuindo desse modo com o ato 

de aprender do educando. Muitas são as variantes a serem consideradas para avaliação. A 

perspectiva de que o professor não é o responsável direto pelo êxito da aprendizagem dos alunos 

é uma delas e precisa ser considerada. A compreensão desta abordagem pelo próprio docente é 

parte essencial da desconstrução dessa engrenagem equivocada desde os primórdios da 

educação.    

No âmbito das políticas públicas a aprendizagem é compreendida e definida da seguinte 

forma:  

A prática pedagógica considera os saberes produzidos no cotidiano por todos 
os sujeitos envolvidos no processo: crianças, professores, pais, comunidade e 
outros profissionais; Cabe ao Estado e aos municípios que elaborem ou 
adéquem seus planos de educação em consonância com a Política Nacional de 
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Educação Infantil; as instituições de educação infantil ofereçam, no mínimo, 
quatro horas diárias de atendimento educacional, ampliando progressivamente 
para tempo integral, considerando a demanda real e as características da 
comunidade atendida nos seus aspectos socioeconômicos e culturais; as 
instituições de Educação Infantil assegurem e divulguem iniciativas 
inovadoras, que levam ao avanço na produção de conhecimentos teóricos na 
área da educação infantil, sobre infância e a prática pedagógica; a reflexão 
coletiva sobre prática pedagógica, com base nos conhecimentos 
historicamente produzidos, tanto pelas ciências quanto pela arte e pelos 
movimentos sociais, norteie as propostas de formação; os profissionais da 
instituição, as famílias, a comunidade e as crianças participem da elaboração, 
implementação e avaliação das políticas públicas (BRASIL, 2006, p. 26). 

 

Percebemos, dessa forma, que a aprendizagem ou seu insucesso é produto de um 

conjunto de ações ou ausências, da coletividade, da união de esforços e personagens distintos 

relacionados ao estudante. Nesse sentido, a Psicomotricidade é a área do conhecimento que 

oportuniza tanto aos educandos quanto aos docentes uma avaliação holística, científica e 

humanizada para compreender os papéis de cada um, suas potencialidades e percepções de 

caminhos outros de acolhimento e auxílio. 

A Psicomotricidade é um termo empregado para uma concepção de movimento 

organizado e integrado, em função das experiências vividas pelo sujeito cuja ação é resultante 

de sua individualidade, sua linguagem e sua socialização, conforme define a Associação 

Brasileira de Psicomotricidade, em sua home page.1 Nela também encontramos a afirmação de 

que a Psicomotricidade baseia-se em uma concepção unificada da pessoa, que inclui as 

interações cognitivas, sensoriomotoras e psíquicas na compreensão das capacidades de ser e de 

expressar-se, a partir do movimento, em um contexto psicossocial. Ela se constitui por um 

conjunto de conhecimentos psicológicos, fisiológicos, antropológicos e relacionais que 

permitem, utilizando o corpo como mediador, abordar o ato motor humano com o intento de 

favorecer a integração deste sujeito consigo e com o mundo dos objetos e outros sujeitos 

(COSTA, 2002). 

E ainda que em razão de seu próprio objeto de estudo, isto é, o indivíduo humano e suas 

relações com o corpo, a Psicomotricidade é uma ciência encruzilhada que utiliza as aquisições 

de numerosas ciências constituídas, a exemplo a biologia, a psicologia, a psicanálise, a 

sociologia, a linguística, dentre outras. Em sua prática empenha-se em deslocar a problemática 

cartesiana e reformular as relações entre alma e corpo: O homem é seu corpo e NÃO - O homem 

e seu corpo (COSTE, 1981).  

                                            
1 Associação Brasileira de Psicomotricidade – ABP. Disponível em: <http://Psicomotricidade.com.br/sobre/o-que-
e-Psicomotricidade>. Acesso em 23/08/2018.   
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A Psicomotricidade pode também ser definida como o campo transdisciplinar que 

estuda e investiga as relações e as influências recíprocas e sistêmicas entre o psiquismo e a 

motricidade. Baseada numa visão holística do ser humano, a Psicomotricidade encara de forma 

integrada as funções cognitivas, sócio-emocionais, simbólicas, psicolinguísticas e motoras, 

promovendo a capacidade de ser e agir num contexto psicossocial. Ela possui as linhas de 

atuação Educativa, Reeducativa, Terapêutica, Relacional, Aquática e Ramain, conforme aponta 

a Associação Brasileira de Psicomotricidade em sua página. 

O interesse por pesquisar sobre os possíveis benefícios da Psicomotricidade na prática 

docente vem se construindo ao longo da minha trajetória como educadora, inicialmente sendo 

percebido no curso de Licenciatura em Pedagogia, quando na disciplina intitulada “Corpo e 

Movimento” tomando conhecimento quanto a importância de compreender e viver o corpo 

integrado ao meu ser, despertar para sua potência enquanto linguagem e percebê-lo como parte 

indissociável e fundamental de atuação humana para além dos conceitos biológicos. 

Prosseguindo com o interesse e estudos na área da Psicomotricidade ingressei nesta formação 

de Pós-graduação em Educação Psicomotora tendo a motivação ainda mais aguçada e 

provocada de forma intensa. Por vezes seguia sem compreender seus princípios e o sentido de 

sua atuação, no entanto, experimentava um contexto irreversível desvelando o olhar para o 

corpo, as relações e a prática docente. As vivências, discussões e estudos teóricos revelaram a 

existência de um corpo potente, repleto de memórias, tomado por registros despercebidos, um 

universo vivo antes desconhecido se apresentava sem o sentimento de menos valia por essa 

visão humanizada. As descobertas surgiam propondo a compreensão e a reflexão das 

singularidades de forma sensível, generosa e holística, caminhando em parceria com 

metodologias científicas. Inaugurava-se uma jornada pessoal influenciando diretamente nas 

percepções da vida com reflexos na dinâmica da prática docente. 

Tais experimentações nos motivaram a busca pela pesquisa científica, tendo como 

escopo a investigação mais aprofundada sobre o tema. Através deste trabalho procuramos fazer 

um mapeamento da produção acadêmica sobre a Psicomotricidade no campo da Educação, a 

partir do Banco de Teses e Dissertações da Capes, no período de 2007 a 2017. O resultado deste 

levantamento bibliográfico deu origem a problematização de lacunas e recorrências do que foi 

publicado, até então, sobre a temática Psicomotricidade em Programas de Pós-Graduação 

stricto-senso da área de Educação. Esta pesquisa procura identificar e analisar, através de 

dissertações e teses, uma década de trabalhos de pesquisa científica, problematizando a 

potencialidade da intervenção psicomotora nas práticas pedagógicas. Pensamos que este 
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mapeamento pode vir a contribuir para fomentar a pesquisa e a discussão acerca dos benefícios 

da Psicomotricidade no processo de formação e prática docente. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Mapear e problematizar, através de um levantamento bibliográfico - Estado da Arte - no 

Banco de Teses da Capes, dissertações e teses que, nos últimos dez anos, abordaram a temática 

Psicomotricidade no campo da Educação, identificando as principais abordagens e temáticas 

das pesquisas.  

2.2 Objetivos específicos 

1. Identificar lacunas e recorrências das pesquisas publicadas em teses e dissertações do 

campo da Educação, que abordaram a temática da Psicomotricidade. 

 

2. Problematizar, nos trabalhos localizados, as principais metodologias, os principais 

autores de base teórica e os principais resultados da produção acadêmica em teses e 

dissertações sobre a temática Psicomotricidade. 

 

3. Discutir e apontar caminhos para as futuras pesquisas sobre Psicomotricidade no campo 

da Educação. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

A percepção do corpo dos atores sociais que operam na relação ensino-aprendizagem 

nos espaços formais de educação – discentes e docentes - e suas potencialidades a partir da 

perspectiva da Psicomotricidade conduzem este trabalho. No entanto, a motivação pessoal para 

os estudos e pesquisas está fundada na observação dos papéis desempenhados por esses atores 

na dinâmica das atividades psicomotoras, sobretudo em como o docente a partir da percepção 

e conhecimento do seu próprio corpo pode contribuir para o seu desenvolvimento, a 

compreensão e o auxílio necessários na transformação do aluno.  

Como entende (ALVES, 2013), o saber de uma criança, primeiro sobre seu corpo e 

depois sobre suas coisas, é construído pelo outro. Ela precisa de outro para construir um saber 

sobre seu corpo e sobre as coisas. Isso é próprio da humanização e o primeiro outro do ser 

humano é a sua mãe (ou quem exerceu essa função). Quando o aluno entra para a escola o 

professor se transforma num grande outro para esse aluno, não como a mãe foi, mas como um 

outro de referência à cognição. Muitos professores ao longo de sua carreira não inventam novas 

formas de construírem um saber nos alunos, repetem construções de saberes que muitas vezes 

não servem para todos os alunos. O professor que não se conhece dificilmente compreenderá 

como trabalhar o outro (o aluno), como transformá-lo em um aprendiz, em um ser humano 

adulto. 

Na mesma linha de pensamento encontramos referências na abordagem de (FREIRE, 

1996) que aponta para o olhar quanto aos corpos interditados quando o educador deixa de ser 

sujeito e se coloca como objeto a serviço de um sistema que não se interessa pela subjetividade 

na aprendizagem, pela construção de indivíduos capazes de refletir e agir de forma autônoma e 

crítica. A prática da massificação do conteúdo tomando por princípio que todos devem aprender 

do mesmo modo e os mesmos conteúdos pode e deve ser modificada ao se compreender que o 

sujeito é autor do seu pensamento, ele vive em grupo, constrói, afeta e é afetado, portanto tem 

a oportunidade de se modificar e de modificar. Freire (1996) destaca a importância do educador 

se autoconhecer e desenvolver autonomia em sua prática e no processo de aprendizagem do 

educando. Ele nos lembra que o professor que tem seu corpo interditado dificilmente oportuniza 

percepção e intervenção no corpo do outro. 

Contudo a de se considerar o impacto do processo histórico de disciplinarização do qual 

nos fala Foucault (2009), tendo a sociedade e a escola como reprodutoras, moldando corpos 

dóceis, ao tolher, obrigar, punir e impor frente ao erro, o método é instituído desde a mais tenra 

idade conforme ilustra a imagem seguinte extraída da obra deste autor. 
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Figura 1 – Máquina a vapor para rápida correção de meninos e meninas 

 
Fonte: Foucault, 2009. 
 

Encontramos então na Psicomotricidade elementos que dialogam e oferecem suporte 

teórico e prático para repensar esse olhar e modificar a práxis. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  

 

O escopo teórico que acompanha a construção do conceito de Psicomotricidade, se 

confunde com o conjunto de transformações que a própria construção das significações sobre 

o corpo sofreu ao longo da História. O termo Psicomotricidade aparece originalmente em uma 

abordagem oposta a proposta que destacamos anteriormente. Nela, a Psicomotricidade se 

apresenta como ação reparadora da disfunção motora dos corpos em débeis mentais, como 

enuncia Duprè (1952). E é, justamente no insurgente século XIX, que as concepções de corpos 

diversos e suas representações vão ampliando seu espectro, ampliando também a atuação do 

conceito de Psicomotricidade para além de sua ação reparadora. 

Henri Wallon apresenta entre 1925 e 1934, o esboço do desenho desse campo de 

conhecimento, sistematizando os estudos sobre o corpo, inaugurando a relação entre 

desenvolvimento infantil e aspectos psicomotores. Wallon estabelece estágios de 

desenvolvimento baseados na perspectiva emocional, sensório-motora, projetiva e 

personalística. Em Wallon, o esquema corporal ultrapassa a fronteira da materialidade do corpo 

e se constitui na relação com as funções psíquicas e emocionais, demonstrando a ação recíproca 

entre funções motoras e funções mentais (FONSECA, 2012). 

Como discípulo de Wallon, Julian Ajuriaguerra, líder da escola francófona de 

Psicomotricidade, consolida princípios e bases desta, definindo um campo de conhecimento 

que tangencia outros tantos, mas que possui características, interesses e objeto próprios. 

 

A psicomotricidade à luz de Wallon e Ajuriaguerra, concebe os determinantes 
biológicos e culturais do desenvolvimento da criança como dialéticos e não 
como redutíveis uns aos outros. Daí a sua importância para elaborar uma teoria 
psicológica que estabeleça relações entre o comportamento e o 
desenvolvimento da criança e a maturação do seu sistema nervoso, pois só 
essa medida, se podem construir estratégias educativas, terapêuticas e 
reabilitativas adequadas às suas necessidades específicas. (FONSECA, 2012, 
p. 14) 
 
 

Nessa concepção de constituição do esquema corporal, verificamos o protagonismo do 

desenvolvimento infantil, suas etapas e seus estágios. Contudo, a indagação que nos fazemos 

diz respeito, sobretudo, a atuação desse par especializado – o docente - que busca mediar a 

formação desses sujeitos. Nossa inquietação origina-se na constituição desses sujeitos, corpo, 

movimento, soma e psiquè na relação sócio-histórico-cultural onde cada ator forma e se forma 

na potência da relação. 
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O conceito de psicomotricidade ganhou assim uma expressão significativa, 
uma vez que traduz a solidariedade profunda e original entre a atividade 
psíquica e a atividade motora. O movimento é equacionado como parte 
integrante do comportamento. A psicomotricidade é hoje concebida como a 
integração superior da motricidade, produto de uma relação inteligível 
entre a criança e o meio, e tem instrumento privilegiado por meio do qual a 
consciência se forma e materializa-se (FONSECA, 2012, p. 14, grifo nosso). 
 

 De acordo com esse pressuposto (com ênfase na expressão grifada), a condição de 

interação entre o meio e a criança é condição precípua das intervenções psicomotoras e, nesse 

quadro, o docente constitui parcela intencional dessa interação no meio de atuação das crianças, 

sobretudo no espaço privilegiado de aprendizagens que é a escola. A sistematização 

metodológica da qual os docentes se utilizam tornam essa relação carregada de intencionalidade 

que qualifica a intervenção. Contudo, não podemos desconsiderar que essa intervenção não 

ocorre em um único sentido. Nas relações psicomotoras dialéticas – apontadas por Wallon e 

Ajuriaguerra – os sujeitos formam e se formam na medida em que as relações se estabelecem, 

logo suspeitamos que as intervenções podem assumir caráter reformador nos corpos de 

discentes e docentes na mesma proporção e profundidade. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS  

 

Buscamos utilizar como metodologia para este trabalho uma revisão de investigações 

de caráter bibliográfico denominada como estado da arte (FERREIRA, 2002). Encontramos no 

artigo de Norma Ferreira o conceito de estado da arte como definição para trabalhos de pesquisa 

científica tendo como propósito constituir panoramas fundamentais como repositórios de 

informações acadêmicas disponíveis para levantamento teórico de ancoragem, reflexão e 

partida para novas discussões. 

 

A confecção de inventários desse gênero constitui um passo de fundamental 
importância para a reflexão acadêmica, uma vez que todo conhecimento 
científico ancora-se na produção anteriormente realizada, quer para reafirmar 
ou aprofundar abordagens, quer para lançar novos questionamentos sobre uma 
realidade parcialmente conhecida. A realização desse tipo de pesquisa aponta 
para duas constatações, a primeira diz respeito ao crescimento da produção 
acadêmica no país, especialmente a partir da década de 1980 quando inúmeros 
cursos de pós-graduação foram abertos em todo o território nacional. 
(FERREIRA, 2002. p. 258.) 
 

Sendo assim, optamos por apresentar um breve histórico do conceito de significação dos 

corpos e da evolução do termo Psicomotricidade historicamente acumulados nesse campo de 

conhecimento. Este instrumental oferecido pela autora se alinha com as características que o 

objeto da pesquisa vem apresentando até o momento. Tanto o campo da Psicomotricidade 

quanto as influências que esta produz nos corpos dos docentes tem pouca expressão nos 

trabalhos acadêmicos pesquisados, configurando-se as lacunas mencionadas. 

 

(...) os inventários construídos pelos trabalhos de estado da arte também podem 
servir para destacar as lacunas ainda existentes, tanto em relação aos temas que 
não foram suficientemente abordados, como também acerca das metodologias 
e novas tendências epistemológicas (FERREIRA, 2002. p. 258.) 
 

Proceder com a metodologia de pesquisa por esse caminho não restringe a pesquisa a 

categoria de levantamento bibliográfico. Ao contrário, aponta uma direção necessária para que 

tais questões não sejam negligenciadas na análise de todo o processo.  

 

Porém, essas pesquisas não podem ser compreendidas apenas como um 
levantamento catalogal de trabalhos em curso ou já finalizados; encerram 
aspectos próprios que merecem ser levados em consideração, como a 
metodologia usada para a sistematização dos dados, a seleção e recortes dos 
trabalhos analisados, e ainda o estabelecimento de uma conexão entre o 
pesquisador, que arregimenta dados dispersos em diferentes pesquisas, e a 
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produção criativa e particular impressa em cada trabalho consultado. 
(FERREIRA, 2002. p. 258.) 
 

Desse modo foi possível refinar as pesquisas através do Banco de Teses da Capes, 

mapeando e problematizando, dissertações e teses que, nos últimos dez anos, abordaram a 

temática Psicomotricidade no eixo da Educação.   

A escolha pelo Banco de Teses da Capes se deu por sua relevância no campo das 

pesquisas científicas e pelo rigor na seleção dos trabalhos ali encontrados. Seguindo critérios 

de exclusão e de inclusão refinamos as buscas a partir do interesse de estudo desta pesquisa 

identificando trabalhos que discutiam o tema da Psicomotricidade no âmbito da Educação.  

Utilizamos então “Psicomotricidade”; “Psicomotor”; “Psicomotora” como palavras-

chave para a busca no Banco de Teses da Capes, compreendendo o período dos anos de 2007 a 

2017. Em seguida definimos “Educação” como delimitador de buscas nas categorias de “grande 

área de conhecimento”, “área de conhecimento” e “área de concentração”. 

A busca na íntegra contemplou os seguintes itens: 

A. Palavras-chave para busca 

B. Período 

C. Grande área de conhecimento 

D. Área de conhecimento 

E. Área de Concentração 

Encontramos oito estudos de onde partimos para a problematização do tema escolhido 

para pesquisa. Os trabalhos resultantes deste levantamento constam na tabela a seguir conforme 

a ordem de aparição no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS DAS PRODUÇÕES 

ACADÊMICAS SOBRE PSICOMOTRICIDADE: PANORAMA DE UMA DÉCADA 

NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

 

Tomando por parâmetro o Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, aplicando a 

Metodologia de Estado da Arte esta pesquisa se propôs a realizar um levantamento e 

mapeamento, no período de 2007 a 2017, de teses e dissertações compreendendo a área da 

Psicomotricidade no campo da Educação. As buscas empreendidas por esta pesquisa 

identificaram 8 trabalhos que serão apresentados, relacionados com a fundamentação teórica e 

discutidos de forma analítica. A tabela contendo as informações resumidas sobre cada trabalho 

encontrado na pesquisa, encontra-se anexa. 

O primeiro trabalho a ser discutido, é a pesquisa de Favero (2016), ela apresenta casos 

de dificuldades de aprendizagem da linguagem escrita entre estudantes do 3º. ano do Ensino 

Fundamental, no âmbito escolar, sendo uma instituição de ensino público e a outra do sistema 

privado. Propõe um melhor entendimento das relações significativas entre Psicomotricidade e 

rendimento escolar com o intuito de tornar compreensíveis os motivos pelos quais se justifica 

investigar as conexões entre desenvolvimento psicomotor e desempenho grafo-escrito entre 

estes alunos. A fim de comprovar cientificamente esta temática a pesquisadora discorre 

detalhadamente a respeito do assunto assim como, sobre as contribuições de um programa de 

intervenção psicomotora.  

É comprovado que o desenvolvimento psicomotor exerce grande influência no 
período de aprendizagem da escrita, por volta dos seis a sete anos de idade. 
Neste estudo foram investigadas as relações entre desenvolvimento psicomotor 
e aprendizagem da linguagem escrita, de alunos da 3ª série do ensino 
fundamental. A pesquisa foi conduzida em uma escola pública e uma escola 
particular do município de Paranavaí. Os alunos foram submetidos a uma 
avaliação psicomotora que incluía testes de habilidades motoras de base e testes 
de habilidades psicomotoras, além da aplicação do ADAPE, instrumento 
elaborado para verificar dificuldades de aprendizagem na escrita. Os resultados 
revelaram que as relações são significativas entre psicomotricidade e escrita, 
mesmo após o período de alfabetização. (FAVERO, 2016, p. 21). 

 

Apontando que os problemas enfrentados pelos alunos com dificuldades de 

aprendizagem têm sido alvo de preocupação de pesquisadores, políticos, educadores, 

psicólogos e psicopedagogo a pesquisadora descreve a escola como setor de maior destaque na 

discussão em função dos crescentes índices apresentando o insucesso do aprendizado escolar 

nas primeiras séries do ensino fundamental, embora se verifique que a escola ainda, pouco 

contemple a intervenção psicomotora em seu currículo. 
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Recorrendo a autores da literatura em Psicomotricidade (LE BOULCH, 1983; 

AJURIAGUERRA, 1984; OLIVEIRA, 1992) estes descrevem que as dificuldades de 

aprendizagem na linguagem escrita podem ser explicadas em parte pela atividade motora do 

indivíduo, pois a escrita pressupõe um desenvolvimento adequado dessa área. Certas 

habilidades motoras são essenciais para a aprendizagem da linguagem escrita, como a 

coordenação fina que proporciona precisão nos traçados, o domínio dos gestos e dos 

instrumentos, o esquema corporal, a lateralização, a discriminação auditiva e visual, bem como 

a organização espaço-temporal. A Psicomotricidade possibilita não somente a formação de 

conceitos e a organização do esquema corporal da criança, mas também o estabelecimento de 

relações com os outros, com o meio e com seu próprio corpo. O estudo da Psicomotricidade 

permite compreender a forma como a criança toma consciência do seu corpo e das 

possibilidades de se expressar por meio desse corpo, localizando-se no tempo e no espaço. 

Apesar disto, a escola vem dando pouca atenção ao desenvolvimento de atividades 

psicomotoras com seus alunos, restringindo seu trabalho a movimentos de coordenação motora 

fina, considerados pré-requisitos para a alfabetização. Colello (1995), afirma que a falta de 

atenção para com o movimento humano pode ser explicada pela concepção dualista do homem, 

segundo a qual a mente predomina sobre o corpo. Para o autor esta visão vem tendo como 

consequência o desprezo pelas necessidades físicas da criança, como o movimento, a atividade 

constante e a vivência corporal. De acordo com Furtado (1998), o aumento do potencial 

psicomotor da criança amplia suas condições básicas para as aprendizagens escolares. Nina 

(1999), em um estudo sobre a organização percepto-motora e alfabetização, concluiu que o 

fortalecimento e a consolidação das funções psicomotoras promovem o êxito das crianças nas 

atividades de leitura e escrita. Estudos anteriores realizados por Cunha (1990) constataram que 

crianças com nível mais alto de desenvolvimento psicomotor e conceitual são as que 

apresentam os melhores resultados escolares. Oliveira (1992), ao realizar um trabalho de 

reeducação psicomotora com crianças com dificuldades de aprendizagem verificou que a 

maioria delas obteve uma melhoria em seu desempenho escolar.  

As relações entre a linguagem escrita e a Psicomotricidade são também abordadas por 

Fonseca (2015).  No entanto, em sua dissertação, a pesquisadora se atem a investigação sobre 

crianças do 2º e 5º anos do Ensino Fundamental I matriculadas em uma escola pública no sul 

do estado de Minas Gerais. Os resultados revelaram diferenças significativas de desempenho 

psicomotor e em escrita, conforme esperado, devido à experiência vivida pelas crianças no 

decorrer dos anos escolares. As correlações foram significativas entre todas as habilidades 

psicomotoras avaliadas e a escrita considerando os resultados gerais da amostra. As correlações 
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empreendidas por ano escolar mostram diferenças entre as turmas. Como implicação 

educacional desta investigação, especula-se a necessidade de maior atenção para o desempenho 

das crianças do 2º ano, ponderando que os resultados corroboram com estudos anteriores que 

relacionam o desempenho psicomotor com importantes aprendizagens escolares, como a 

aquisição da escrita. Destacando que os estudos sobre Psicomotricidade a definem como ciência 

que educa o movimento compreende sua importância ao auxiliar os professores a atuarem nas 

salas de aula e definir princípios de ensino, considerando o corpo e o gesto como fundamentais 

para a formação da criança.  

Quando discorre sobre o desenvolvimento da linguagem escrita apoia-se na obra do 

médico francês Le Boulch. 

 

O desenvolvimento da escrita, pela criança, é considerado a partir dos 
diferentes aspectos envolvidos: cognitivo, afetivo – emocional e motor. Le 
Boulch (1988) acredita que o domínio da língua escrita está relacionado a um 
conjunto de condições diversificadas, como o domínio da linguagem (com a 
pronúncia de diferentes fonemas), a familiarização global com o código de 
escrita (representações mentais) e as ações para a escrita, que inicia com os 
desenhos e letras ainda desajeitadas, que são as condições psicomotoras que 
envolvem a coordenação, a dominância lateral, lateralização, assim como 
controle espaço-temporal. A leitura e a escrita, para esse teórico, são um 
prolongamento da educação psicomotora. (LE BOULCH, 1988 apud 
FONSECA, 2015, p. 11). 

 

Em breve, no entanto, considerável menção a pesquisadora cita o início da trajetória da 

Psicomotricidade em cursos de formação acadêmica no Brasil, assim como, referência como 

motivação para a pesquisa sua experiência profissional como professora de Educação Física, 

destacando ainda as contribuições valiosas deste campo epistemológico para a Educação, o que 

compreendemos ser indício substancial da decorrência da prática psicomotora nas práticas 

docentes e por consequência no corpo do docente (FONSECA, 2015).  Ela aborda a eclosão no 

ano de 1968 de cursos e disciplinas de Psicomotricidade oferecidos pelas universidades 

brasileiras.  

 
O ano de 1968, devido grande difusão de cursos e disciplinas de 
psicomotricidade nas universidades espalhadas pelo país, foi marcante para 
história da psicomotricidade no Brasil. Apesar disso, a psicomotricidade foi 
introduzida apenas como uma disciplina, tida como um recurso pedagógico a 
fim de corrigir distúrbios no desenvolvimento de crianças excepcionais, e não 
com princípio preventivo (FALCÃO; BARRETO, 2009, p. 89).  
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A pesquisadora afirma que seus estudos partem de seu interesse em investigar as 

relações entre a aquisição da escrita e as habilidades motoras, assim como a necessidade de 

atualização de dados sobre esta temática. A motivação surge a partir das suas observações como 

professora de Educação Física em seu cotidiano escolar. Neste âmbito se revelam significativas 

contribuições para sua prática e a de outros educadores. Sua observação aponta que quanto mais 

professores se apropriarem do papel de investigadores mais estarão habilitados a intervir por 

meio de atividades no contexto escolar.   

Suas considerações finais reiteram que de acordo com os estudos levantados na presente 

pesquisa e os resultados encontrados na mesma, sugere-se maior atenção na preparação 

específica de professores ou profissionais ligados à educação escolar, para que apliquem 

conhecimentos da Psicomotricidade para preparar as atividades em geral e principalmente as 

de escrita. Sabe-se que os professores podem interferir na relação do aluno com a Alfabetização, 

por isso torna-se importante a formação docente para preparar professores que possam oferecer 

às crianças atividades dentro de uma concepção voltada para o movimento que valorize o corpo. 

(FONSECA, 2015). 

A dissertação de Alves (2015) se propõe a pesquisar a equoterapia como uma prática 

terapêutica lúdica em que o psicomotor se reconfigura e abre uma possibilidade para que a 

linguagem do sujeito possa se tonar mais eficaz em seu campo relacional. A autora menciona 

que o trabalho teórico-clínico de Esteban Levin também a auxiliou no pensar o corpo do sujeito, 

que se relaciona com o cavalo como desejante, inscrito pelo desejo do Outro em que posturas, 

atitudes corporais, gestos e movimentos não são uma mera ação motora, mas um ato de 

linguagem, porque toda a motricidade humana está tomada pelo discurso. (LEVIN, 2011).  

Ela define que a equoterapia é uma prática terapêutica onde, por meio da intervenção 

psicomotora lúdica, o corpo, enquanto expressão de linguagem, se reconfigura ampliando as 

possibilidades do sujeito de se exprimir em seu campo relacional. Por meio do movimento 

tridimensional, cinesioterapêutico e de sua representação social o cavalo toca o praticante em 

seu real, simbólico e imaginário, permitindo um espaço terapêutico em que esses registros 

podem ser reconfigurados. 

Segundo esta pesquisadora a teoria de Winnicott destaca que trabalhar com pessoas 

exige compreensão do seu momento de vida e da sua configuração subjetiva, pois os sujeitos 

vivenciam as questões internas e externas por meio da relação que travam com os objetos, 

criando jogos e relações sociais onde seu mundo interno e a realidade coexistem. Estar atento 

a esse processo e possibilitar os meios para suas reorganizações é o que podemos pensar como 
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uma intervenção eficaz na prática equoterápica, ou seja, pensá-la como um processo lúdico que 

permite ao próprio sujeito criar soluções para seus conflitos (WINNICOTT, 1975). 

 Encontramos nas considerações finais da dissertação de Alves (2015) relevante trecho 

com sustentação teórica deste médico inglês remetendo a importância da formação e preparo 

do docente, no caso do trabalho desta pesquisadora, do mediador, para atender e contribuir para 

a recuperação e o desenvolvimento do educando, neste caso do cliente. Conforme Winnicott 

(2012) a preparação do mediador é decisiva para estabelecer vínculos com a criança e 

desenvolver o trabalho terapêutico ou pedagógico.  Como nossos estudos se dedicam a 

investigação da formação do docente, consideraremos este profissional citado por Winnicott 

como o professor. O preparo do professor não deve se pautar por uma postura assistencialista, 

mas de fundamentação teórica e um contínuo trabalho pessoal de reflexão permanente sobre 

sua prática. O autor acredita que a pura leitura do corpo biológico é muito empobrecedora por 

descartar o sujeito em sua dimensão subjetiva e não perceber as diferenças. Ou seja, o sintoma 

é algo que diz sobre o sujeito, por isso é valorizado na leitura psicanalítica, não sendo um 

incômodo a ser retirado, tal como a psiquiatria postula.  Assim, consideramos ser importante 

que os profissionais psiquiatras, psicólogos, neurologistas, pedagogos, fisioterapeutas etc. 

tenham uma formação que lhes proporcione uma conduta terapêutica ética, sabendo ultrapassar 

os conceitos de “certo” e “errado” do saber fazer do outro profissional, pois essa visão e a 

dificuldade em escutar constituem-se como grandes obstáculos à interdisciplinaridade voltada 

para sujeitos com sofrimento psíquico (ALVES, 2015). Ainda que sua pesquisa não avance 

nesse aspecto percebemos considerável ênfase da autora quanto à necessidade de formação do 

profissional o que nos permitiu incluir seu trabalho neste panorama e nos motivar a seguir com 

a investigação e estudos nessa área. 

Seguindo no âmbito da cognição infantil, o trabalho de Silverio (2016) presta 

contribuição ao realizar um levantamento bibliográfico e quantitativo apontando a ausência de 

estudos brasileiros, nas bases consultadas, apresentando resultados de testes relacionando 

Psicomotricidade e flexibilidade cognitiva. No aspecto da formação do docente a pesquisadora 

destaca seu despertar para a compreensão da Educação como elemento transformador e sua 

percepção quanto as contribuições para a aprendizagem se fundamentado na Psicomotricidade. 

Ela recorre a Oliveira (2010) para apontar que o corpo é o ponto de referência para que o ser 

humano conheça e interaja com o mundo e serve de base para o desenvolvimento cognitivo. E 

que, logo, a experiência corporal está no centro do desenvolvimento da criança, pois é por meio 

do corpo que se aprende, sente, experimenta, conhece, comunica-se e relaciona-se. Nesse 



28 
 

 

sentido os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) nos auxiliam oportunamente 

reconhecendo a Educação Física como uma das responsáveis por introduzir os indivíduos no 

universo da cultura corporal, principalmente em relação ao movimento, uma Educação que 

valorize vivências e sentidos (SOUSA; VAGO, 1997). De acordo com Gonçalves (2010), a 

junção entre atividades físicas e pensamentos é conhecida por Psicomotricidade, ou seja, o 

movimento humano na sua ação relacional incorpora os aspectos motores, emocionais e 

cognitivos que impulsionam a realidade desse movimento. Do mesmo modo que Fonseca 

(2015), encontramos na narrativa de Silverio (2016) que é a partir de sua atuação enquanto 

professora de Educação Física que surge o desafio para compreender a Educação como algo 

transformador, produzindo mudanças no comportamento. Nesse contexto a autora aponta 

hipóteses de como o ato de aprender envolve uma série de processos, inclusive a percepção, a 

cognição e a ação. Pensando em Educação, no desenvolvimento integral de crianças por meio 

dos movimentos e dos gestos, as atividades psicomotoras visam transformar e produzir 

mudanças no comportamento. A pesquisadora aponta a necessidade da realização de novos 

estudos no sentido de ampliar os resultados de sua pesquisa, retomando a preocupação com o 

aprendizado dos alunos para que se deem de forma holística, pois concluí que o ser humano 

carrega consigo vontades, emoções, fatores genéticos, e influências do meio não sendo possível 

desassociá-las da aprendizagem. 

O estudo de Peranzoni (2013) objetivou mostrar os indicadores de altas 

habilidades/superdotação em acadêmicos do curso de Educação Física da Universidade de Cruz 

Alta, RS. Apesar de a instituição contar com um núcleo de apoio pedagógico ao estudante o 

mesmo não dispunha de dados estatísticos oficiais sobre a existência de discentes com altas 

habilidades/superdotação. Um dos indicadores de avaliação se propôs a delinear a percepção 

dos acadêmicos com altas habilidades/superdotação sobre si mesmos, como indivíduos em 

formação profissional contribuindo assim para a formação docente dos professores de 

licenciatura em Educação Física, o que denota a atenção da pesquisadora sobre a necessidade 

de formação específica para docência. Mais adiante ela aponta a relação de sua pesquisa com a 

Psicomotricidade. A escolha deste curso se deve ao fato de o mesmo trabalhar com a 

Psicomotricidade e a área corporal-cinestésica, permitindo investigar os três tipos de altas 

habilidades/superdotação propostas por Renzulli (1986): a acadêmica, a produtivo-criativo e a 

acadêmica e produtivo-criativo. A pesquisadora concluiu que entre os trinta sujeitos 

pesquisados, sete deles apresentavam indicadores de altas habilidades/superdotação. E alerta 

que esse índice pode ser projetado sobre outras universidades, afirmando ser urgente a 

realização de políticas públicas voltadas para estes alunos.  Sua pesquisa ressalta ainda que 
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essas políticas devem ser direcionadas, pois ao relacionar a teorização à realidade, são 

encontrados alunos com diferentes características, estas acima da média, aos quais são 

necessárias políticas específicas de educação, formação, avaliação e incentivo à ampliação de 

suas potencialidades. 

O estudo seguinte (PIOVESAN, 2017) também apresenta a perspectiva dos alunos com 

altas habilidades/superdotação como tema de seu estudo. Assim como Peranzoni (2013) a 

pesquisadora se fundamenta na concepção de Renzulli (1986) bem como aplica pesquisas 

quantitativas entre alunos de escolas públicas e particulares.  

No entanto, apesar desta característica pertinente a análise desta pesquisa ficou limitada 

apenas as informações disponíveis no resumo encontrado no Portal de Teses e Dissertações da 

CAPES, em setembro de 2018. Sendo este trabalho o único que não conseguimos localizar em 

sua íntegra e acessá-lo através de um link para bases on line. 

Em continuidade a análise das pesquisas selecionadas destacamos na abordagem de 

Sobrinho (2014) seu interesse como objeto de estudo na investigação da prática docente dos 

professores de Educação Física. O pesquisador escolhe como temática a ludicidade nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental apresentando as contribuições desta área do conhecimento para 

o desenvolvimento integral das crianças.  É importante destacar seu olhar para a formação dos 

docentes, acrescentando à sua perspectiva estudos na área da Pedagogia Vivencial 

Humanescente e as repercussões das vivências nos âmbitos classificados como de vida pessoal 

e vida profissional dos professores. Ele discorre quanto a formulação de questões de estudo 

sobre as condições que favorecem a vivência do que categoriza como fluir humanescente 

durante o desenvolvimento do programa da disciplina Educação Física, no Curso Normal 

Superior, do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy, e as repercussões mais 

significativas para a vida pessoal e profissional dos alunos, sendo estes na ocasião, professores 

em formação.  

A interpretação dos dados coletados durante a pesquisa permitiu ao seu autor concluir 

que as condições do ambiente para o fluir humanescente no processo formativo de professores 

favorecem as experiências de autoconhecimento e auto realização. Ele cita a dissertação de 

Holmes (2006) intitulada Prática pedagógica mediada pela ludicidade na educação de jovens 

e adultos, onde a intenção foi buscar na reflexão, análise e intervenção da prática pedagógica 

escolar, experiências na sala de aula e situações didáticas que permitissem na articulação dos 

saberes popular e científico, uma evolução das novas sínteses, a um conhecimento diferente 

mediado pela ludicidade. Esta dissertação indica que sem o desenvolvimento da ludicidade 

nunca seremos seres humanos integrais.  O pesquisador menciona ainda a dissertação de Barros 
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(2006) intitulada A prática pedagógica de Educação Física e a inserção do lúdico como um 

meio de aprendizagem apresenta as práticas pedagógicas do corpo docente e do corpo discente 

e a utilização do lúdico como um procedimento metodológico na formação dos alunos. Neste 

trabalho ele destaca que a articulação do lúdico como metodologia de ensino é uma das formas 

de superar o modelo tradicional nas aulas de Educação Física, nas quais encontramos 

novamente menção quanto a relevância de o profissional buscar além do desempenho físico a 

formação integral do aluno.  

Por fim chegamos a análise do trabalho de Panizzi (2016) que discorre sobre a 

oportunidade de experiências pedagógicas cotidianas integradas ao corpo favorecerem práticas 

docentes singulares e potentes. Seus estudos resultam em uma cartografia realizada em campos 

discursivos que contemplam experiências pedagógicas na Modernidade/Contemporaneidade e 

a produção de sensibilidades através de experimentações corporais, tendo como fontes de 

pesquisa obras de duas delas: a Antiginástica, que se constitui como uma experiência de 

produção de consciência sobre o corpo, e o Esquizodrama, que busca multiplicar as 

possibilidades de constituir movimentos singulares ante a experiência da futilidade.  

O pesquisador descreve que ambas experimentações apontam para o fato de que 

pequenas experiências cotidianas podem constituir-se em oportunidades de fomentar estados 

de presença autênticos nas práticas docentes. Estados estes incentivadores de respostas 

múltiplas produzidas coletivamente. Este aponta caber às práticas pedagógicas, então, o 

reconhecimento do corpo metamórfico, da complexidade intrínseca ao humano/conhecimento 

e da ética da alteridade e de produção de diferença. Segundo Panizzi (2016) a dimensão sensível 

do corpo pode encontrar oportunidades de desenvolvimento em todos os espaços de contato 

humano, mas seu estudo discute acerca de experimentações corporais dos docentes na 

constituição de estados de presença capazes de produzir (re) existência no cotidiano escolar. 

Seus estudos revelam que se a escola for tomada como um local privilegiado para a aquisição 

de saberes, o silêncio e a centralização da atenção serão qualidades desejáveis. Para construir 

corpos úteis aos ideais progressistas, a escola fomenta a introspecção fortalecendo um 

funcionamento estereotipado de busca pela essência da sabedoria, uma pretensa sabedoria 

localizada no núcleo de cada ser (SIBILIA, 2012).  

Sua pesquisa sugere que “oxigenar” o corpo docente implica estimular corporeidades 

sensíveis, extrapolando o lugar comum da escola, oportunizando ao professor poder expandir 

suas experiências em espaços onde lhes são solicitadas outras performances. Uma possibilidade 

são os espaços de formação (seminários, encontros, congressos). Para além destes, ele considera 
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que outros espaços podem se constituir em laboratório de sensibilidades corporais, sejam eles 

urbanos, campestres, teatrais, musicais dentre outros. 

Ao concluir a análise e discussão destes trabalhos é importante destacar que durante a 

realização das pesquisas empreendidas tivemos como objetivo traçar sob a metodologia de um 

Estado da Arte, um panorama de uma década de produção acadêmica sobre a Psicomotricidade 

na área da Educação. Os resultados encontrados na busca por dissertações e teses no Catálogo 

da Capes sugerem trabalhos relevantes correlacionando a Psicomotricidade e a formação 

docente, apontando aspectos peculiares e interessantes.  

Partindo do levantamento realizado e o resultado das pesquisas percebemos a necessidade 

de enfoque ao aspecto da formação docente relacionada a Psicomotricidade. Encontramos um 

considerável e crescente volume de estudos investigando a aplicação das práticas psicomotoras 

e o quanto essas intervenções podem afetar o desenvolvimento escolar do aluno, com ênfase 

em suas dificuldades de aprendizagem, em sua relação consigo, com os outros e 

consequentemente com a construção do conhecimento. Percebemos que a Educação Infantil 

relacionada a Psicomotricidade conta com a preferência de muitos pesquisadores resultando em 

recorrentes trabalhos nesta área.    

Sentimos falta, no entanto, de produções que investiguem as relações da Psicomotricidade 

com o corpo do professor. Antes mesmo de motivar resultados profissionais para atender a 

aspectos econômicos, sejam estes pessoais ou em favor do sistema de ensino capitalista, 

compreendemos a formação docente como compromisso do professor consigo. Entendemos 

que a construção do conhecimento assim como o aprendizado e a atualização de métodos 

pedagógicos são difundidos como necessários à qualificação profissional associando este 

investimento a excelência no desempenho da função do professor. Este tantas vezes esbarra nas 

dificuldades das mais variadas ordens, sejam financeiras ou de tempo disponível, para se 

dedicar a qualificação profissional necessária. Como pensar então nas demandas outras como 

os cuidados com seu emocional, com sua qualidade de vida pela promoção da saúde em um 

cenário onde o professor nem sequer se percebe como indivíduo? Esta e outras questões nos 

fazem refletir e perceber que estamos em um momento de crise, que se reflete em outras 

dimensões, nos oportunizando dentre outros aspectos, a compreensão deste estado e a 

possibilidade de mudança. De certo que a formação profissional se faz necessária de forma 

contínua.  

No entanto, cabe incluir nesta prática a reflexão para ir além da formação pedagógica como 

caminho por métodos efetivos de atuação no cotidiano escolar. Acreditamos que o educador 

comprometido precisa se perceber como parte essencial dos processos educacionais, se ele não 
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está bem as consequências não demoram a influenciar todo o sistema de educação. É notório 

que mais que uma parte desta engrenagem o professor, aliado a curiosidade humana, se torna 

matriz motivadora para a construção de conhecimento. Quando o professor adoece e não se 

percebe neste estado e também não o é percebido assim na comunidade escolar onde atua, 

perdemos a oportunidade de nos apropriarmos dos vínculos existentes, olhar uns aos outros e 

expandir coletivamente para desenvolvimento além das expectativas de êxito dos currículos.  

Percebemos que este momento de crise pode representar mudanças se o professor compreende 

que os caminhos que o levaram até ali precisam ser revisitados, avaliados e contemplados por 

crítica sincera que o possibilite a modificação de percepções e ações.  

A História aponta que determinados momentos de dificuldades possibilitaram profundas 

reflexões, mudança de rota e busca por outros caminhos para consideráveis estudiosos e teóricos 

do campo das ciências humanas, resultando no desenvolvimento de importantes trabalhos 

destes autores nas áreas da Psicologia, da Psicanálise, da Pedagogia dentre outras áreas do 

conhecimento humano. 

O mesmo compromisso que leva o professor a planejar suas aulas precisa ser assumido por 

ele para cuidar de si de forma integral. Considerar que há uma dicotomia nos aspectos da sua 

vida pessoal e profissional incorre em manter uma filosofia que vem mostrando equívocos 

desde seus primórdios. Nesse sentido a Psicomotricidade se apresenta como ciência que nos 

apoia a pensar o homem como um ser integral descontruindo a ideia da fragmentação entre 

corpo e mente contribuindo para potentes práticas pedagógicas no cotidiano escolar.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na trajetória desta pesquisa, as leituras e estudos realizados renovaram nossas 

percepções quanto a relevância da formação docente continuada sob a perspectiva das práticas 

psicomotoras. O objetivo de mapear e problematizar, dissertações e teses que abordaram a 

temática da Psicomotricidade no campo da Educação, através de um Estado da Arte no Banco 

de Teses da Capes, contribuiu para acessarmos significativos trabalhos nesse sentido.  O 

levantamento resultou em oito trabalhos selecionados. Embora não se encontrem 

especificamente presentes nos objetivos gerais, ou mesmo nos objetivos específicos destas 

pesquisas, os estudos apresentam em suas investigações significativo suporte teórico e prático 

possíveis de fundamentar a importância e os benefícios da formação contínua do docente no 

âmbito da Psicomotricidade.  

Encontramos recorrência em pesquisas contendo indícios quanto a capacidade de 

ressignificação das relações do docente no espaço escolar ampliando e oportunizando melhores 

práticas pedagógicas e de desenvolvimento humano. 

No entanto, percebemos lacunas de estudos com abordagem apontando exatamente os 

potenciais benefícios da Psicomotricidade para o corpo do docente e suas relações. No 

mapeamento deste estudo não foram encontradas pesquisas desenvolvendo especificamente 

este recorte, o que nos inspira e motiva à continuidade de pesquisa nessa área, trabalhando 

futuramente com hipóteses quanto a identificação das melhorias e oportunidades que a 

Psicomotricidade pode oportunizar ao corpo do professor e, por conseguinte para o 

desenvolvimento de sua prática pedagógica.  

Compreender que a Psicomotricidade é um campo de estudos historicamente recente e 

que ainda requer amadurecimento de seus contornos teórico-metodológicos e consolidação de 

conceitos, nos inspira a sugerir um estreitamento maior entre esse campo e a formação docente. 

Quando Wallon enuncia o papel preponderante das relações sócio-histórico-culturais na 

constituição dos esquemas corporais e das intervenções psicomotoras, nos apresenta a pista para 

aprimorarmos o olhar sobre esse ator que tem propriedade sobre um corpo, que atua nesse 

processo e que não está alheio as transformações que essas intervenções possam produzir. 

Embora todos os olhares estejam focados nos benefícios que uma intervenção 

psicomotora possa promover aos discentes, acreditamos ser de grande importância o 

envolvimento real dos corpos docentes nessa experimentação que a atividade psicomotora pode 

oferecer nos aspectos sensório-motores, emocionais e psíquicos. Considerar essa perspectiva 
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na prática pedagógica pode ampliar a eficácia e os produtos advindo delas, possibilitando o 

docente vivenciar e ajustar as práticas que sugere e orienta seus estudantes. 

Entendemos que se trata de um tema presente na Educação implicando em desafios e 

que não será possível abordá-los nesta pesquisa. Entretanto compreendemos que podemos 

encontrar caminhos interessantes e possíveis de diálogo e práticas nas intervenções da 

Psicomotricidade. 

Concluímos esta pesquisa sem a pretensão de encerrar a discussão a que nos propomos 

em princípio. Os esforços e empenho se deram no intuito de investigar e mapear uma década 

de pesquisa da Psicomotricidade no âmbito da Educação. Durante este percurso estive motivada 

pelos perceptíveis benefícios da Psicomotricidade experimentadas inicialmente na Licenciatura 

em Pedagogia, especificamente na disciplina Corpo e Movimento, e com continuação nesta 

formação de Pós-graduação em Educação Psicomotora. Estas vivências revelaram um 

agradável e interessante descortinar de novas possibilidades de atuação no mundo.  Essa 

mudança de percepção e prática me faz acreditar e atuar para que em um futuro bem próximo 

a Psicomotricidade integre os currículos e práticas docentes contemplando relações potentes 

não mais regidas pela compreensão simplória do corpo como mero executor de tarefas sem 

relação com o sentir, com o afeto e as relações dentro e fora do ambiente escolar. 
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ANEXO A – DISSERTAÇÕES E TESES LOCALIZADAS 

 
Tabela 1 – Dissertações e teses localizadas 

TÍTULO AUTOR/A 
BASE 

TEÓRICA 
METODOLOGIA PRINCIPAIS RESULTADOS 

Comportamento psicomotor, 

dificuldades de aprendizagem 

em escrita e habilidades 

cognitivas verbais e não 

verbais: contribuições de um 

programa de intervenção 

psicomotora em crianças 

Maria Tereza 

Martins Favero 

Vitor da 

Fonseca 

Marieke 

Westerdorp  

Abordagem quantitativa 

de pesquisa 

quasi_experimental 

com Grupo 

Experimental e Grupo 

de Controle 

Dificuldade de leitura e escrita de alunos 

dos 3º anos das escolas do Município de 

Paranavaí: o Grupo Experimental 

apresentou melhoras significativas em 

relação ao Grupo de Controle. Assim 

sendo, a intervenção psicomotora 

demonstrou eficácia na solução das 

dificuldades de aprendizagem. 

Corpo e linguagem na 

equoterapia: uma leitura 

psicanalítica.   

Helen Alves Donald Woods 

Winnicott 

José Torquato 

Severo 

Pesquisa Clínica 

quantitativa em torno 

de Estudos de Caso 

A conclusão da pesquisa esclarece que 

embora os três casos estudados tenham 

peculiaridades, o resultado da equoterapia 

favorece avanços significativos entre as 

crianças e sugere como estudo futuro o 
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Heloisa Bruna 

Grubits Freire 

acompanhamento desses benefícios após a 

alta da referida terapia. 

Avaliação e Correlação entre 

Psicomotricidade e escrita 

Maria Camila 

Moreira 

Fonseca 

Jean Le Boulch 

Ricardo 

Martins Porto 

Lussac 

 

Trata-se de estudo 

exploratório, 

transversal, descritivo e 

correlacional. com um 

levantamento de dados 

por meio da aplicação 

de testes de 

Psicomotricidade e 

escrita. 

Os resultados revelaram diferenças 

significativas de desempenho psicomotor 

e em escrita, conforme esperado, devido à 

experiência vivida pelas crianças no 

decorrer dos anos escolares. As 

correlações foram significativas entre 

todas as habilidades psicomotoras 

avaliadas e a escrita considerando os 

resultados gerais da amostra. 

Experimentações corporais 

como produtoras de (re) 

existência frente à futilidade 

presente na estética das 

práticas pedagógicas 

Alan David 

Evaristo 

Panizzi 

Félix Guattari 

Gilles Deleuze 

Zygmut 

Bauman 

Paula Sibilia 

Estudo de 

experimentações 

corporais baseadas no 

Esquizodrama. 

O autor fala da dificuldade de apresentar 

resultados visto a característica 

experimental do estudo. Contudo, em suas 

considerações finais reforça a importância 

do trabalho com o corpo e suas expressões 

nas práticas pedagógicas.  
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Altas 

habilidades/superdotação no 

curso de Educação Física da 

Universidade de Cruz Alta/RS 

Vaneza 

Cauduri 

Peranzoni 

Juan Mosquera 

Joseph Renzulli 

Howard 

Gardner 

Pesquisa qualitativa, 

exploratória, descritiva 

através de estudo de 

caso. 

A partir dos testes, no Ensino Superior em 

Educação Física, verificou-se 50% dos 

alunos com altas habilidades. 

A neurociência cognitiva no 

enriquecimento curricular de 

alunos com altas 

habilidades/superdotação 

Angelica de 

Fátima 

Piovenzan 

Joseph Renzulli 

 

Pesquisa quantitativa 

com a aplicação de 

testes cognitivos para 

avaliação de 

superdotados. 

Como apenas o resumo da pesquisa se 

encontra disponível, não foi possível 

acessar os resultados da pesquisa. 

Relações entre 

Psicomotricidade e 

flexibilidade cognitiva 

Joyce Marielle 

de Carvalho 

Silvério 

Jean Le Boulch 

Gisele Campos 

de Oliveira 

 

Pesquisa quantitativa 

com 91 crianças de 

Escola Pública do Sul 

de Minas Gerais com 

provas de avaliação 

psicomotora. 

A pesquisa confirmou que o perfil 

psicomotor das crianças condiz com que 

se espera, de acordo com as fases da 

evolução das habilidades psicomotoras, 

contudo a autora aponta a necessidade de 

aprofundamento das amostras coletadas 

em pesquisas futuras. 
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Ludicidade nos anos iniciais 

do ensino fundamental: 

concepções e prática de 

professores de educação física 

João Batista 

Melo Alencar 

Sobrinho 

Cipriano 

Luckesi 

Henry Wallon 

Lev S. 

Vygotsky 

Antônio Nóvoa 

Pesquisa qualitativa 

professores de 

Educação Física que 

lecionavam nas escolas 

do município de 

Blumenau, Santa 

Catarina sobre sua 

formação inicial e 

continuada. 

A pesquisa assentiu que a maioria dos 

professores considera o lúdico e a 

ludicidade como categorias similares e, 

portanto, os jogos são instrumentos 

utilizados com regularidade como 

metodologia de trabalho. 

 

                                                                             


