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RESUMO 

 
Bazilio, Mayara Soares. A Educação psicomotora permeando a proposta pedagógica nas 

creches municipais do Rio de Janeiro: é possível? 2018. 63 f. Trabalho de conclusão de curso 
(especialização em Educação psicomotora) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 
Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

O presente trabalho questiona se a Educação psicomotora se faz presente nas ações 

pedagógicas de uma creche municipal do Rio de Janeiro, observando se os documentos 

norteadores da prática, elaborados pela Gerência de Educação Infantil (GEI), 

estabelecem relação com os fundamentos da Psicomotricidade e as propostas nacionais 

para a Educação Infantil, implementadas pelo Ministério da Educação. A pesquisa 

busca correspondência entre o que os profissionais que lidam diretamente com as 

crianças entendem acerca da Educação psicomotora e o que é efetivado nos diferentes 

espaços da creche, assim como nos documentos que registram o trabalho realizado pela 

unidade escolar. Assim, tenciona-se, por meio deste estudo, analisar se o olhar 

psicomotor é parte das práticas no cotidiano da creche pesquisada, estabelecendo 

relações com as produções curriculares da própria rede que tratam de diferentes 

aspectos do cotidiano em creches e demais espaços de Educação Infantil. O tema 

abordado também passa pelos impactos que a relação que o profissional construiu com 

o próprio corpo ao longo de sua formação tem em sua prática junto às crianças, 

objetivando pontuar que tipos de limitações esta mesma formação gera na efetivação de 

uma prática psicomotora. Para tanto, o trabalho foi construído a partir de entrevistas 

com professores que atuam na creche em questão, análise de documentos legais e de 

outros produzidos na própria unidade escolar, como também a partir de referências 

teóricas sobre Psicomotricidade e Educação Infantil. A pesquisa é, deste modo, 

documental e bibliográfica, propondo diálogo entre a produção científica dos estudos 

sobre a Psicomotricidade/Educação Psicomotora e as atuais práticas pedagógicas e 

legislações para a educação até os 5 anos de idade.  Diante da pesquisa e do estudo 

elaborado, o trabalho tem a pretensão de contribuir para a reflexão sobre a efetivação de 

possíveis propostas pedagógicas de Educação Infantil que viabilizem a prática de 

Educação psicomotora com crianças de 0 a 5 anos nas creches e pré-escolas do Rio de 

Janeiro. 

 

Palavras-chave: Psicomotricidade. Educação psicomotora. Prática. Educação Infantil. 

Criança. 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Bazilio, Mayara Soares. The psychomotor education permeating the pedagogical proposal 

in the day care centers of Rio de Janeiro: is it possible? 2018. 63 f. Completion of course 
work (specialization in psychomotor education) - Pedro II College, Pro-Rectorate for Graduate 
Studies, Research, Extension and Culture, Rio de Janeiro, 2018. 

 

  

The present study questions whether Psychomotor education is present in the 

pedagogical actions of a municipal day care center in Rio de Janeiro, observing whether 

the documents guiding the practice, elaborated by the Management of Early Childhood 

Education (GHG), establish relationship with the fundamentals of Psychomotricity and 

national proposals for Early Childhood Education, implemented by the Ministry of 

Education. The research seeks a correspondence between what the professionals who 

deal directly with the children understand about the psychomotor education and what is 

done in the different spaces of the day care center, as well as in the documents that 

record the work done by the school unit. Thus, it is intended, through this study, to 

analyze whether the psychomotor gaze is part of the daily practices of the day care 

center, establishing relationships with the curricular productions of the network itself 

that deal with different aspects of daily life in day care centers and other spaces of Early 

Childhood Education. The subject also touches on the impacts that the relationship that 

the professional built with the body during its formation has in its practice with the 

children, aiming to point out what types of limitations this same formation generates in 

the accomplishment of a psychomotor practice. For this, the work was constructed from 

interviews with teachers who work in the day care in question, analysis of legal 

documents and others produced in the school unit itself, as well as from theoretical 

references on Psychomotricity and Early Childhood Education. The research is, 

therefore, documentary and bibliographical, proposing a dialogue between the scientific 

production of the studies on Psychomotricity / Psychomotor Education and the current 

pedagogical practices and legislation for education until the 5 years of age. In view of 

the research and the study, the paper intends to contribute to the reflection on the 

effectiveness of possible pedagogical proposals of Early Childhood Education that 

enable the practice of Psychomotor Education with children from 0 to 5 years in 

nurseries and pre-schools in Rio of January. 

 

Keywords: Psychomotricity. Psychomotor Education. Practice. Early Childhood 

Education.  Child. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo identificar e analisar as práticas 

psicomotoras vivenciadas por grupos de crianças de uma creche municipal, localizada 

na comunidade do Dique, em Jardim América. As crianças em questão pertencem a 

diferentes grupamentos: Berçário, Maternal I e II, tendo entre um e quatro anos. Todas 

são recentemente matriculadas, recebendo os cuidados de Agentes de Educação Infantil 

(AEI’s) e uma Professora de Educação Infantil (PEI). O interesse por essa pesquisa 

partiu do desafio que é efetivar a Educação psicomotora no Sistema Escolar de Ensino, 

percebendo que o corpo é negligenciado, deixando de receber a atenção necessária para 

dar lugar a práticas que privilegiam o olhar apenas para as questões cognitivas ou a uma 

estrutura psicomotora específica, sem considerar o sujeito como ser indivisível, no qual 

o aprendizado cognitivo, inclusive, acontece no corpo.  

De acordo com as Orientações Curriculares para a Educação Infantil (OCEI) 

“Pelo corpo e seus movimentos, as crianças atuam, dão significado ao ambiente em que 

vivem, interagem com as pessoas e objetos e são interpretadas por seus parceiros, 

adultos e crianças. [...]” (RIO DE JANEIRO, 2010a, p. 25). Desta maneira, nota-se que 

a Rede Municipal de Ensino no Rio de Janeiro, na Educação Infantil, tem uma proposta 

que revela a atenção ao corpo, reconhecendo sua importância no desenvolvimento 

infantil, nomeando-o enquanto área de conhecimento junto às Artes Visuais, a 

Linguagem Oral e Escrita, às Ciências Sociais e Naturais, a Matemática e a Música. 

 Ainda que sejam muitas as tentativas de levar os docentes a refletirem sobre 

esses corpos (através de documentos norteadores da prática1, Dia do Brincar2, Jornada 

para a Educação Infantil3, Centro de Estudos), é possível observar ações mecanizadas, 

baseadas em atividades repetitivas, distantes da vivência e das experiências. Para 

repensar essas práticas, cabe trazer Fonseca e Mendes, ao exporem a importância da 

ressignificação da prática, revendo pressupostos e, nas palavras dos autores, “[...] 

                                                           
1 Orientações Curriculares para a Educação Infantil (2010), Orientações para profissionais da 

Educação Infantil (2010), Planejamento na Educação Infantil (2011), A avaliação na Educação Infantil 

(2013), Orientações ao professor de pré-escola I e II (2013), Orientações para a organização da sala na 

Educação Infantil (2013), O fazer das Artes Plásticas na Educação Infantil (2014), Acolhimento (2017).  

 
2 Desde 2014, a cada última 3ª feira do mês, acontece o Dia do Brincar, onde pais e responsáveis são 

convidados a estarem junto às crianças realizando experiências lúdicas que envolvam as brincadeiras.  

 
3 Semana de discussões, dinâmicas, jogos, vídeos e debate sobre temáticas relacionadas à Educação 

Infantil. Acontece anualmente, desde 2010. 
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assumindo urgentemente uma nova maneira de estar na vida, essencialmente disponível 

e curiosa (atrevida)! [...]” (1987, p.13). 

A Educação do Município do Rio de Janeiro vem sofrendo mudanças e, dentre 

elas, houve a passagem das creches para SME (Secretaria Municipal de Educação), pois 

antes pertenciam à SMDS (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social). Com 

isso, criaram-se concursos para docência, potencializando a Educação Infantil, buscando 

melhoria da qualidade nos espaços onde crianças ficam por até oito horas ao dia. Muito 

já se fez e é visível a proposta que busca a constante superação do assistencialismo, 

contudo, a pesquisa parte do pressuposto de que muitos dos atuais modelos de prática 

não compreendem a influência e poder que o corpo tem na aprendizagem, melhor 

dizendo, não veem o corpo como a fonte da própria aprendizagem. E, sem o 

reconhecimento do corpo, poucas são as situações de experiências plenamente vividas 

na Educação Infantil que não tenham constantes intervenções limitadoras do indivíduo 

nesse processo. 

Também há de se considerar que a formação de muitos dos profissionais não 

está suficientemente embasada no que diz respeito à Psicomotricidade e, portanto, há 

ínfimo conhecimento sobre a Educação psicomotora, produzindo rotinas extenuantes, 

enfadonhas, com atividades vazias de significado para a criança, buscando o “preparo” 

para o Ensino Fundamental, o que, inclusive, vai contra as orientações das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009), quando enfatiza:  

 

Art. 11. Na transição para o Ensino Fundamental a proposta 
pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade no 
processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, 
respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos 
que serão trabalhados no Ensino Fundamental.  
 

E, mesmo que haja essa impertinente intenção, faz-se basilar a atenção ao corpo, 

afinal, segundo Alves, “[...] a educação psicomotora vem atuando de forma que leve a 

criança a adquirir melhores condições de aprendizagem e autoconhecimento, formando 

a base para uma boa aprendizagem [...]” (2012, p. 152) 

Foi a partir das questões apresentadas que o tema em questão surgiu na busca de 

encontrar, nas práticas docentes, a presença de uma efetiva Educação psicomotora. O 

aprofundamento dos estudos na Psicomotricidade me possibilitou diferir práticas 

mecanizadas de ações realmente atentas ao indivíduo, repletas de intencionalidades 

cinestésicas, que não observavam apenas as partes de um corpo em movimento, mas, 
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sim, um corpo único, indivisível, que se expressa com palavras ou gestos, um corpo 

sensível e que se relaciona consigo mesmo, com o outro e com o ambiente a partir dos 

afetos e das experiências cotidianas. O que pode esse corpo? Como dialogar com ele?  

Com isso, surgiu o interesse em observar as atuais práticas de corpo e 

movimento também dos educadores que lidam com crianças da Educação Infantil, pois, 

havendo a intenção de concretizar uma proposta que enxerga o corpo para além do 

cognitivo, torna-se necessário atentar para que as ações, documentos e discursos sejam 

coesos e que, portanto, o diálogo entre corpos pressupõe perceber também o corpo de 

quem se propõe a educar.  

Nessas observações do corpo do educador e das crianças, é possível perceber 

que há uma inegável diferença entre o que é realizado aleatoriamente e uma real 

intervenção psicomotora na educação das crianças; e essa diferença também motiva a 

construção deste trabalho.  

Junto a essas questões, cabe ressaltar que a atual proposta do município (RIO 

DE JANEIRO, 2010a) reconhece o ato de brincar como essencial ao desenvolvimento 

infantil e, a partir disso, muitas são as ações planejadas com brincadeiras, brinquedos e 

jogos. Esse movimento valoriza a cultura da infância e favorece o protagonismo infantil, 

contudo, a área do conhecimento chamada de Corpo e movimento (p. 25) pode ter seus 

objetivos negligenciados a medida em que o olhar docente não está atento às questões 

psicomotoras. Portanto, o conhecimento docente sobre o que é a Psicomotricidade e as 

práticas por ela propostas estimularam o aprofundamento desta temática.  

Assim, os objetivos gerais dessa pesquisa são observar e analisar as práticas 

psicomotoras realizadas com crianças de um a quatro anos em uma creche municipal, na 

comunidade do Dique, em Jardim América, com o objetivo de explorar aspectos da 

Educação psicomotora presentes no planejamento e em outros registros documentados 

pelos docentes e arquivados na instituição.  

Para tanto, tornou-se fundamental observar o direcionamento dado, pelas 

professoras, às experiências que consideram corporais junto às crianças; levantar os 

objetivos que justificam as práticas que contemplam o corpo e seus movimentos; 

relacionar as práticas analisadas aos estudos sobre Psicomotricidade e Educação 

psicomotora; e refletir sobre o lugar que o corpo ocupa nas ações pedagógicas 

planejadas e registradas na creche.  

Os caminhos metodológicos tiveram, como base, o amplo incentivo da rede 

municipal à ludicidade e a presença do Corpo e movimento enquanto área de 
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conhecimento na composição curricular para a Educação Infantil (RIO DE JANEIRO, 

2010a), reflexão sobre os estudos de Educação psicomotora em relação à percepção que 

professores têm sobre o que é a prática da Psicomotricidade no contexto educacional, a 

partir do confronto do referencial teórico com os registros das práticas pedagógicas, 

documentados por professores, e entrevistas realizadas com os mesmos em uma creche 

municipal do Rio de Janeiro, situada no Jardim América.  

A pesquisa se caracteriza como bibliográfica e documental, pois sua realização 

se deu principalmente a partir da análise de planos de aula, PPA (Projeto Político 

Anual), relatórios bimestrais e registros de reuniões periódicas. Tais documentos foram 

analisados a partir da reflexão de outros referenciais teóricos, que podem ser divididos 

em duas categorias: a primeira contempla as orientações da rede municipal de ensino 

(RIO DE JANEIRO, 2010a)  e outros documentos norteadores da prática pedagógica, 

produzidos pela Secretaria Municipal de Educação, além das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI (BRASIL, 2009); a segunda categoria traz 

os estudos de Psicomotricidade, à luz de Lapierre e Aucouturier (2004), Mastrascusa e 

Franch (2016), Fonseca e Mendes (1987).  

Na organização textual, o trabalho foi tecido, de forma que, no primeiro 

capítulo, abordamos as leis que regulamentam e embasam a Educação Infantil no Rio de 

Janeiro. O que dizem sobre o olhar para o corpo na proposta pedagógica com essa etapa 

da Educação Básica? O que dizem sobre Psicomotricidade? Como encontrar, em tais 

documentos, a legitimação de um trabalho de Educação psicomotora como fundamental 

nos currículos de Educação Infantil? A partir dos principais documentos norteadores, 

produzidos pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, como também 

pelo Ministério de Educação, convidamos o leitor a refletir sobre o que é proposto 

nestes documentos e quais as potencialidades de ação que tais propostas suscitam nas 

Creches e Pré-escolas em relação à Educação psicomotora.  

No segundo capítulo, há o foco em uma creche da zona norte do Rio de Janeiro e 

o estudo de documentos, entrevistas e registros produzidos pelos educadores que lá 

atuam. Sem perder de vista a análise da legislação citada no primeiro capítulo, há o 

interesse em mostrar, na prática, como a Educação psicomotora é percebida e 

trabalhada em uma creche pública municipal. Tal instituição é apenas um recorte, dentre 

tantos outros presentes na SME/RJ, portanto, não há a pretensão de, apenas com esse 

caso pontual, mapear a situação das creches públicas do nosso estado, mas, sim, trazer à 

luz da reflexão a discussão sobre o lugar da Educação psicomotora no cotidiano de uma 
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creche, para que tal reflexão possa perpetuar entre outros educadores e, assim, a 

discussão possa ser levada também para outras creches. 

O terceiro capítulo trata do acervo do qual o profissional da creche pode fazer 

uso para a melhor compreensão e efetivação da Educação psicomotora na rotina das 

crianças de 0 a 3 anos, apontando documentos oficiais que embasam uma prática que 

valoriza o corpo. Fala-se também sobre o direcionamento que a Psicomotricidade dá às 

peculiaridades dos educandos, os possíveis caminhos a se trilhar. O corpo do professor 

também é discutido de modo a questionar qual o seu lugar em meio a essa educação 

que, teoricamente, preocupa-se com o que o corpo e seus movimentos representam, 

questionando se há ou não efetivo protagonismo desses corpos no contexto educativo.  

Por fim, as considerações finais, que longe de serem o fim de um pensamento, 

são apresentadas com o intuito de convidar o leitor a novos começos e recomeços, a 

novas reflexões, a olhar para sua prática como quem busca olhar para os corpos que 

atuam nas creches e pré-escolas de nosso país. Que relações esses corpos estabelecem? 

Como está o corpo dos educadores no olhar e no diálogo com os corpos das crianças? 

Afinal, é possível pensar a Educação psicomotora permeando as propostas pedagógicas 

nas creches municipais do Rio de Janeiro? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

Observar e analisar as práticas psicomotoras realizadas com crianças de um a 

quatro anos em uma creche municipal, na comunidade do Dique, em Jardim América, 

com o objetivo de explorar aspectos da Educação psicomotora presentes no 

planejamento e em outros registros documentados pelos docentes e arquivados na 

instituição.  

 

Objetivos específicos 

 

 Observar o direcionamento dado, pelas professoras, às experiências que 

consideram corporais junto às crianças. 

 Levantar os objetivos que justificam as práticas que contemplam o corpo 

e seus movimentos.  

 Relacionar as práticas analisadas aos estudos sobre Psicomotricidade e 

Educação psicomotora. 

 Refletir sobre o lugar que o corpo ocupa nas ações pedagógicas 

planejadas e registradas na creche.  
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1  DOCUMENTOS NORTEADORES DA PRÁTICA EM CRECHES 

MUNICIPAIS: QUAL O LUGAR DA EDUCAÇÃO PSICOMOTORA EM SUAS 

DIRETRIZES? 

 

O reconhecimento da Educação Infantil como parte da Educação Básica, pela 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB), de nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), muito contribuiu para 

que, hoje, a legislação da educação municipal do Rio recebesse maior atenção, 

principalmente no que diz respeito às crianças de 0 a 3 anos, atendidas pelas creches, a 

partir do disposto no Artigo 29 desta lei: 

 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos 
de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade. 
 

 Complementar a essa lei, tivemos a influente Meta 1 do Plano Nacional de 

Educação (PNE), que propôs a universalização da Educação Infantil na pré-escola. 

 
Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para 

as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta 
de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da 
vigência deste PNE (BRASIL, 2014b) 
  

 Na linha da implementação dessas leis, tendo a Educação Infantil como base da 

Educação Básica, tornou-se obrigatória, então, a matrícula a partir dos 4 anos de idade 

através da Lei Complementar 12.796 de 4 de abril de 2013, trazendo significativas 

mudanças com o aumento da procura e atendimento nas creches e escolas: “Art. 4o: I -

  educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade 

[...]” (BRASIL, 2013). 

A implantação gradativa dessas leis e o reconhecimento da importância de olhar 

para essa etapa da Educação Básica em nosso país levou os municípios a elaborarem 

documentos específicos para normatizarem as práticas pedagógicas e administrativas 

em creches e pré-escolas. Foi assim que a Secretaria de Educação Municipal do Rio de 

Janeiro (SME/RJ) publicou os seguintes documentos: 

 Orientações Curriculares para a Educação Infantil (OCEI) – 2010 

(anexo1) 

 Orientações para profissionais da Educação Infantil – 2010 (anexo 2) 

 Planejamento na Educação Infantil – 2011 (anexo 3) 
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 Orientações para a Organização da sala na Educação Infantil: ambiente 

para a criança criar, mexer, interagir e aprender – 2013 (anexo 4) 

 A avaliação na Educação Infantil – 2013 (anexo 5) 

Neste processo, foi realizado o primeiro concurso específico para professores da 

Educação Infantil, em 2011, no Rio de Janeiro e, após este, outros vieram, e com eles, 

uma nova equipe, buscando pôr em prática os documentos já existentes, como também 

participar da elaboração de outros, junto à Gerência de Educação Infantil (GEI) do 

município do Rio.  

Com o avanço na produção desses documentos, no que diz respeito ao olhar para 

as especificidades da primeira etapa da Educação Básica, tornou-se possível respaldar a 

importância das brincadeiras e das interações na Educação Infantil no Rio de Janeiro, de 

acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), 

publicada pela Resolução nº 5, no ano de 2009 (BRASIL, 2009), na qual podemos 

destacar que: 

 
Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da 
Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a 
brincadeira, garantindo experiências que: 
I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da 
ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que 
possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e 
respeito pelos ritmos e desejos da criança; [...]. (BRASIL, 2009) 

 

Por outro lado, o olhar para a corporeidade das crianças e a valorização da 

brincadeira e das interações nem sempre estiveram presentes nas práticas dentro das 

creches e pré-escolas, mesmo com o respaldo legal para tal, o que nos faz voltar aos 

documentos, mais especificamente do município do Rio de Janeiro, para buscar 

entender o porquê dessa contrariedade. 

Com isso, ficam as questões: pode-se enxergar, nestes documentos, uma 

proposta que revele a preocupação com o corpo? Há vestígios da chamada Educação 

psicomotora? Há espaço para o aprendizado e comunicação através do movimento? 

Para estudar e analisar tais questões na Educação Infantil do município, faço uso da 

definição de Psicomotricidade, dada por Alves: “A Psicomotricidade envolve toda a 

ação realizada pelo indivíduo, que represente suas necessidades e permita sua relação 

com os demais. É a integração entre psiquismo e motricidade.” (2012, p. 18). 

Apesar do termo Psicomotricidade não constar nos documentos do Ministério de 

Educação (MEC), nem da SME/RJ destinados à Educação Infantil, é possível perceber 
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que a Psicomotricidade está continuamente conosco, pois se encontra nas reações, 

sensações, movimentos e demais gestos motivados por nossas emoções. Contudo, a 

Educação psicomotora só acontece quando fundamentada pelos conhecimentos das 

estruturas psicomotoras, quando há um olhar para as tais, enxergando o corpo como 

produtor/construtor de conhecimento, enquanto unidade inseparável da mente.  

Os escritos norteadores da Educação Infantil do município não têm, em sua 

bibliografia, autores que falem diretamente sobre Educação psicomotora, mas 

consideram obras de estudiosos que inspiram os estudos da Psicomotricidade, como 

Wallon, Merleau-Ponty e Vygostsky. Há também o uso das DCNEI, que assinalam “[...] 

a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, 

estética e sociocultural da criança; [...]” (BRASIL, 2009, Art.7º, §1º, inciso II).  

É com base na bibliografia encontrada e nos meios sugeridos de realização dessa 

teoria, que os documentos são aqui analisados quanto à existência ou não de uma real 

proposta sensível ao corpo e tudo o que ele representa, principalmente em uma 

educação que busca o desenvolvimento integral da criança.  

O primeiro documento analisado – Orientações Curriculares para a Educação 

Infantil (RIO DE JANEIRO, 2010a) – discorre sobre o ato de brincar, linguagens, áreas 

de conhecimento, rotinas, materiais e brinquedos. Nele, a área Corpo e movimento não é 

descrita como tendo menor impacto sobre o educando, minorando atividades corpóreas 

e tudo o que elas representam. Além disto, todos os aspectos levantados tratam das 

interações, afeto, imaginação e emoções, pontuando que “[...] o movimento humano é 

mais do que um simples deslocamento do corpo no espaço. Constitui-se como uma 

linguagem que permite à criança agir sobre seu meio físico e atuar sobre o ambiente 

humano [...]” (RIO DE JANEIRO, 2010a, p. 26). 

As habilidades encontradas em outras áreas do conhecimento (Matemática, 

Linguagem Oral e Escrita, Artes Visuais, Linguagens Artísticas e Ciências 

Sociais/Naturais) revelam o valor atribuído às diferentes aprendizagens que legitimam o 

corpo e, assim, o desenvolvimento da criança. Em Ciências Sociais e Naturais há, por 

exemplo, enquanto habilidade, a experimentação; na Matemática, vemos a manipulação, 

o deslocamento, a experienciação; na Linguagem Oral e Escrita temos a expressão, o 

contar e ouvir; nas Linguagens Artísticas, a produção, a exploração.  

Assim, observamos, por meio das escolhas dos verbos, a relação do agir com a 

proposta intimamente ligada ao movimento em todos os momentos, valorizando-o, 

fortalecendo-o e afirmando sua inevitável presença em quaisquer itinerários de 
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aprendizagem, ou seja, não há na proposta uma visão que aniquila e subjuga o corpo, 

pondo-o em segundo ou último plano, como se não fosse necessária à aquisição de 

conhecimento. O documento expõe a importância do corpo não só quando afirma isso 

com clareza, mas também por meio dos objetivos confluentes entre as seis áreas do 

conhecimento que, apesar de enfáticos, não entendem o corpo e mente como distintos.  

Além das OCEI, há as Orientações para os Profissionais da Educação Infantil  

(RIO DE JANEIRO, 2010b), que tratam do modo como se deve proceder quanto aos 

cuidados pessoais, higiene, organização do espaço na hora do sono das crianças etc. 

Todo o passo a passo neste documento se mostra normativo, ou seja, trata-se de um 

conjunto de normas que visam esclarecer quanto ao modo adequado de realizar ações 

com e para as crianças. Contudo, ainda que esse tipo de documento seja, no geral, visto 

como um manual prático, neste, especificamente, vemos um currículo alerta ao corpo, 

que entende as crianças enquanto indivíduos em aprendizagem, sendo esta por meio do 

toque, do olhar, da fala e quaisquer outros gestos. Ou seja, dá-se por meio do corpo, tal 

como se vê no seguinte trecho:  

 
[...] Banho – O banho é um ato de afeto, que deve ser feito com calma. 

É um momento precioso, onde um adulto interage individualmente 
com uma criança. Este momento deve ser de muita conversa, de olho 
no olho, de brincadeiras com a água [...]. (RIO DE JANEIRO, 2010b, 
p. 24) 
 

 Um momento como este – o do banho – pode ser tratado de inúmeras formas, 

inclusive, como uma etapa comum na rotina, na qual não há o mínimo de interação, 

apenas a execução de uma tarefa sem a atenção ao que se pode produzir como 

experiência, estimulando o desenvolvimento da criança. E ao falarmos em experiência, 

tocamos em um ponto basilar da Educação, pois a experiência, segundo Larrosa, “[...] é 

o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que 

acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, 

quase nada nos acontece [...]” (2016, p. 21). Entendemos, a partir disso, que as 

experiências são situações que nos deixam marcas, lembranças, e isso pode ser 

entendido como o que se aprende; a “marca” e a “lembrança” são o desenvolvimento 

propriamente dito, em que a criança leva consigo também a alegria que sentiu, a 

descoberta que realizou e tudo o que passou a efetivar com a oportunidade que a foi 

dada.  
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 Outro ponto bastante relevante nas Orientações aos Profissionais da Educação 

Infantil é a proporcionalidade encontrada entre o cuidado com a criança e a liberdade da 

qual ela precisa para crescer e se desenvolver em diferentes aspectos. O documento tem 

uma única referência bibliográfica para fomentar suas informações, que é o Guia 

Completo para a Prevenção de Acidentes e Violências da Sociedade Brasileira de 

Pediatria (2005). A partir disso, percebe-se que as medidas que demandam 

conhecimento técnico foram devidamente respaldadas, mas todas as demais questões 

foram criadas por profissionais do próprio município, baseadas na realidade já 

conhecida, sem padronizações quanto ao proceder, pontuando somente a necessidade de 

potencializar os diferentes momentos com a criança, tornando-os oportunidades de 

aprendizagem. Assim, o capítulo nomeado como Cuidados com a Criança tem início 

com a seguinte informação:  

 
[...] Movimento é uma das palavras que melhor define a explosão de 
descobertas que acontece no mundo infantil, na fase de zero aos três 
anos e onze meses. É principalmente através dele que a criança se 
comunica e se relaciona com o mundo. Cada novidade é um desafio a 
ser explorado, sem receios, sem medos. Mas ela precisa de segurança 

e proteção em todos os momentos do dia. Esta atitude saudável requer 
de nós incentivo e atenção. No contato com a criança, o educador 
precisa estar sempre vigilante [...]. (RIO DE JANEIRO, 2010b, p. 21) 
 

Essa citação explicita a proporcionalidade entre cuidado e liberdade, 

reconhecendo os limites e permissões necessárias ao que se propõe realizar na Educação 

Infantil, ratificando a presença, ao menos teórica, de uma Educação psicomotora, por 

reconhecer dois pontos importantes da Psicomotricidade: 1- o movimento enquanto ato 

que favorece descobertas; 2- o movimento enquanto forma de comunicação. Assim, é 

possível concluir que, nesta proposta, o corpo é único (não há a fala “corpo e mente”), 

além de fonte primacial de experiências. Percebe-se também a valorização do corpo à 

medida que se reconhece e assinala o que ele é capaz de realizar no desenvolvimento da 

criança, citando quais papéis realiza.  

Já nas Orientações para a Organização da sala na Educação Infantil: ambiente 

para a criança criar, mexer, interagir e aprender (RIO DE JANEIRO, 2013b) – 

terceiro documento analisado –, vemos, no próprio título, a presença do movimento e o 

valor, portanto, a ele atribuído; os verbos utilizados retomam as habilidades presentes 

das diferentes áreas de conhecimento das OCEI (RIO DE JANEIRO, 2010a). Pensar na 

construção pedagógica de uma sala é, sem dúvida, atuar em consonância com uma 

proposta de Educação psicomotora, pois no ambiente onde é possível considerar a faixa 
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etária e estar atento para possibilidades que ele, devidamente organizado, pode oferecer 

às crianças, encontramos caminhos que favorecem o desenvolvimento infantil.  

Neste documento, leva-se em consideração a faixa etária das crianças (anexo 6), 

os momentos calmos e ativos, a disposição do mobiliário e os tipos de espaços possíveis 

dentro de uma única sala, potencializando experiências que podem acontecer individual 

e coletivamente, assim como em pequenos grupos. Segundo o documento, a 

organização dos espaços revela muito acerca da proposta pedagógica que se tem e 

entende o ambiente como:  

 
[...] tanto o espaço físico (salas, paredes, mobílias, decoração...) como 
as interações que se estabelecem entre crianças e adultos nesses 
espaços. Nele também estão presentes os seus jeitos de ser, a maneira 
como pensam e como se organizam. Além disso, o ambiente dialoga 
com as pessoas que por ali passam, refletindo vários sentidos e 

significados. Nessa perspectiva, o ambiente pode favorecer as relações 
interpessoais, o acolhimento, o diálogo, as aprendizagens e as 
interações ou, ao contrário, pode limitá-los. (RIO DE JANEIRO, 
2013a, p. 3) 
 

Assim, dentro de suas especificidades, o documento atende a aspectos 

necessários à Educação psicomotora, atentando para pontos essenciais. Através do 

conceito de ambiente que apresenta, explicita-se a abrangência que atribui a um espaço, 

enxergando nele possibilidades ao invés de limitações, demonstrando que um lugar não 

é definido pela sua estrutura física, mas sim pelo que criamos a partir dela.  

Quanto ao quarto documento analisado, Planejamento na Educação Infantil 

(RIO DE JANEIRO, 2011), constata-se a harmonia entre os documentos já citados e o 

que será planejado a partir deles. O documento tem em suas palavras iniciais o seguinte 

recado aos profissionais: 

 
[...] É essencial que mantenhamos as crianças ativas, envolvidas com 
suas atividades e que compartilhem com os adultos e/ou parceiros seus 
pensamentos, intenções e planos. A elaboração de suas experiências e 
a identificação de seus interesses só acontecem por meio da interação 
frequente com os adultos e demais crianças. Assim, tornam-se mais 

autônomas e ativas. O equilíbrio da rotina deve estar vinculado à ação 
do adulto em dirigir este dia atentamente, subsidiando a ação das 
crianças, de maneira a valorizar sua expressão, assim como seus 
interesses, intenções, conhecimentos e avanços. [...]. (RIO DE 
JANEIRO, 2011a, p. 9) 
 

Encontramos neste fragmento palavras e expressões-chave que estabelecem 

conexão com os documentos já observados: experiências, interação, equilíbrio da rotina, 

expressão. O ato de planejar é uma dentre as diversas ações que revela muito sobre o 
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currículo oculto da instituição de ensino. E, quanto à proposta de uma Educação 

psicomotora, a percebemos presente principalmente nos vocábulos experiência e 

expressão que passam, indubitavelmente, pelo corpo.  

O planejamento da Educação Infantil, em diferentes momentos, enfatiza a 

importância da rotina e dos momentos calmos e ativos. E, ao falarmos dos momentos 

calmos, faz-se necessário entender que não há a ausência do corpo e seus movimentos 

nesta parte do dia das crianças na unidade escolar. Pois, tal como já fora esclarecido, 

todas as linguagens que compõem a Educação Infantil do município perpassam por 

habilidades que exigem, naturalmente, a presença de um corpo não desmembrado, sem 

separações quanto ao aspecto cognitivo. A discussão quanto à correlação movimento-

cognição é reiterada por Fonseca e Mendes, retomando a fala de Piaget:  

 
[...] De fato (segundo Piaget) todos os mecanismos cognitivos 

assentam na motricidade, tanto mais que esta é o meio (e instrumento) 
facilitador de todas as formas de expressão verbal e não verbal. 
Este aspecto, aliado ao fato de que a própria motricidade virá 
inclusivamente a ser transformada pela própria linguagem 
(constituindo-se assim num alicerce indispensável a toda a 
conceptualização), vem apenas confirmar a permanente dimensão 
motora do comportamento humano [...]. (PIAGET, 1985, p. 31 apud 
FONSECA; MENDES, 1987, p. 49) 

 

Há também, em meio às orientações citadas no planejamento, a descrição de 

metas que se espera que a criança alcance, ao pensar nos anos finais da Educação 

Infantil. Dentre elas, estão as seguintes:  

 
[...] - Possuam conhecimento sobre seu corpo, no que diz respeito aos 

seus movimentos (lento e rápido), controle e possibilidades, 
identificando suas partes e possíveis funções; 
- Cuidem de seu corpo físico, demonstrando confiança e segurança ao 
expandir o movimento.  (RIO DE JANEIRO, 2011, p. 18) 
          

Trata-se de metas específicas que, ao longo de experiências nas diferentes 

linguagens, vão sendo alcançadas, sem a intenção da realização de um trabalho voltado 

precisamente para o alcance de ações mecanizadas. Busca-se, na verdade, o alcance 

destes objetivos ao longo de toda a Educação Infantil, que vai desde o Berçário até o 

Pré-escolar II, totalizando, em média, 5 anos. As vivências tidas são, além de muitas, 

diferenciadas, pois se considera as diferentes faixas etárias neste percurso e demais 

particularidades de cada criança e cada grupo.   

Partindo para o último documento analisado, A avaliação na Educação Infantil 

(RIO DE JANEIRO, 2013a), encontramos a seguinte passagem:  
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[...] Por reconhecermos que as crianças têm maneiras próprias de 
pensar e interagir com o mundo e são sujeitos ativos desde o momento 
em que nascem, precisamos educar o nosso olhar para que ele seja o 
mais amplo e perspicaz possível. Gostaríamos de chamar a atenção 
para o fato de que, ao acompanhar e avaliar as crianças em pleno 

crescimento, devemos levar em consideração um conjunto de aspectos 
que compõe um todo. Isto é, a criança não pode ser considerada de 
maneira fragmentada. Seu desenvolvimento acontece de maneira 
integrada. A avaliação é um mecanismo dinâmico e deve ser planejada 
de maneira a nos possibilitar a visualização de cada criança, suas 
características, modos de estar no mundo e a sua participação no 
contexto do grupo ao qual pertence. (RIO DE JANEIRO, 2013a, p. 3) 

 

Enquanto forma de avaliação de todas as práticas embasadas nos documentos 

aqui analisados, a avaliação se mostra coesa, posto que cita claramente a 

inseparabilidade de aspectos no desenvolvimento do indivíduo. Há também o reforço 

quanto à importância de um olhar global, contudo, atento à singularidade de cada 

criança.  Enxergando a criança enquanto ser ativo desde o seu nascimento, revela-se a 

ideia de que este ser tem demandas quanto ao seu corpo, demandas que devem ser 

exploradas/trabalhadas na Educação Infantil, que é a primeira etapa escolar do ser 

humano.  

Complementar a isto, temos a seguinte fala que também consta no documento A 

avaliação na Educação Infantil:  

 
[...] A intenção deste caderno é defender uma postura de avaliação que 
envolva uma observação cuidadosa de cada criança, levando em 
consideração tanto as dimensões do desenvolvimento infantil, isto é, 
físico-motora, cognitiva, linguística, emocional, social e política, 

quanto às oportunidades oferecidas para elas no cotidiano da creche 
ou pré-escola. [...]. (RIO DE JANEIRO, 2013a, p. 3) 
 

Com essa citação, podemos perceber que, ainda que os diferentes aspectos do 

desenvolvimento sejam pontuados, a avaliação acontece de forma integrada, na qual o 

conhecimento contempla diferentes habilidades e, com isso, os variados pontos que 

compõem a evolução da criança. Uma proposta que discorra sobre o corpo e a 

linguagem sem construir uma avaliação que entenda a relação entre o verbal e o não-

verbal desmerece o movimento e todas as aprendizagens construídas, pois tudo passa 

pelo corpo.  

O documento A avaliação na Educação Infantil (RIO DE JANEIRO, 2013a) 

traz a preocupação, de fato, com a criança e suas peculiaridades, congruente ao que é 

ofertado aos educandos, segundo a proposta contida nos documentos, buscando o 
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constante movimento de ação, avaliação, autoavaliação, ação. Não há a intenção de 

julgar um indivíduo que acaba de iniciar seu contato com a educação formal, mas sim o 

objetivo de tornar esse processo ainda mais enriquecedor.  

Conclui-se, com o estudo dos atuais documentos norteadores da Educação 

Infantil do município do Rio de Janeiro e a consulta da literatura que fundamenta os 

estudos da Psicomotricidade, que aquilo que entendemos por Educação psicomotora, 

que contempla em seu fazer pedagógico as interações a partir das estruturas 

psicomotoras, é, de fato, presente enquanto proposta pedagógica por meio da 

legitimação da brincadeira, em consonância com a concepção de criança expressa pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.  

 
Sujeito histórico e de direitos que, nas interações relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura.” (BRASIL, 2009, Art. 4º) 

 

Há que se pensar, a partir disso, se as ações que acontecem no dia a dia, no chão 

da creche, evidenciam a efetivação da proposta traçada. E, além disto, se há, nessas 

práticas, a percepção e conhecimento do que se trata a Educação psicomotora; se a ação 

e reflexão realizadas têm, em sua base, o olhar dialógico entre os diferentes aspectos do 

desenvolvimento infantil expressos num único corpo, não compartimentalizado.   
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2      A EDUCAÇÃO PSICOMOTORA ESTÁ PRESENTE NOS ARQUIVOS QUE 

DOCUMENTAM A PROPOSTA PEDAGÓGICA DE UMA CRECHE 

MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO? 

 

A Educação psicomotora, ainda que inclusa no primeiro currículo brasileiro em 

19694, permanece lutando para ganhar seu espaço e, com isso, ainda há quem sequer 

tenha ouvido falar no vocábulo Psicomotricidade. O mesmo também acontece em 

ambientes que privilegiem o desenvolvimento infantil, como creches e Espaços de 

Desenvolvimento Infantil (EDI’s): ainda há quem não tenha conhecimento acerca do 

que represente a Educação psicomotora.  

A relação do profissional com o conhecimento está diretamente ligada à sua 

formação e, a partir daí, foi realizado um levantamento acerca da formação dos 

profissionais da creche em questão onde, entre Agentes de Educação Infantil e 

Professores, que totalizam 37 pessoas, 10 possuem Ensino Superior, 15 possuem Ensino 

Normal e 2 possuem pós-graduação.  E, de acordo com a pesquisa realizada, muitas das 

Agentes de Educação Infantil (AEI’s) realizaram a formação de Nível Médio 

recentemente para que fossem contempladas com uma gratificação conquistada pelo 

Decreto 28.276 de 29 de janeiro de 2014 (BRASIL, 2014a).   

Com isso, foram consultados os planejamentos dos anos de 2016 e 2017 desta 

creche, observando os objetivos e atividades realizadas para que, logo após, fosse 

proposta uma conversa com alguns dos profissionais responsáveis pela elaboração dos 

documentos, atentando ao que tinham a dizer a respeito das propostas descritas. E, 

assim como os planejamentos semanais, os Projetos Políticos Anuais (PPA’s) de 2016 e 

2017 também foram consultados, de modo a analisar seu encadeamento com o que 

havia sido retratado nos planejamentos.  

Anterior à análise dos documentos, em novembro do ano de 2017, houve uma 

conversa com algumas professoras da creche, para que falassem o que entendem sobre 

Psicomotricidade. Nesses momentos, em conversa com duas Professoras de Educação 

Infantil (PEI’s), uma declarou ter tido a disciplina Psicomotricidade, mas a segunda 

revelou não recordar. Uma, recentemente formada (2017); outra, em 2012. Contudo, 

responderam que entendem que a Psicomotricidade “Tem relação com o trabalho que dá  

                                                           
4 Inclusa no currículo de graduação em Psicologia, em São Paulo, conforme citado no site da Associação 

Brasileira de Psicomotricidade, no histórico redigido pelo capítulo de Minas Gerais. Para saber mais, 

disponível em: < https://psicomotricidade.com.br/capitulominasgerais/historia-da-psicomotricidade-no-

brasil/>. Acesso em 11/02/2018. 
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ênfase ao corpo.” (Professora A), e a segunda profissional respondeu: “Penso o mesmo, 

porque sei que tem a ver com coordenação motora também.” (Professora B).  

As demais professoras que foram entrevistadas coletivamente tiveram opiniões 

similares quanto ao conhecimento sobre a Psicomotricidade, com as seguintes falas: “eu 

já ouvi falar quando fiz um curso de Educação Infantil, e tratava sobre atividades de 

movimento corporal” (Professora C); outra professora fez o seguinte comentário: 

“Descobri sobre Psicomotricidade pesquisando atividades na internet.” (Professora D). 

E, como unanimidade, obteve-se a informação que relacionava a Psicomotricidade ao 

corpo, sem quaisquer outras informações adicionais. 

As falas das profissionais são, por um lado, animadoras, à medida que 

reconhecem a Psicomotricidade enquanto área que dá ênfase ao corpo e seus 

movimentos. Porém, sabe-se que a Educação psicomotora está para além dos 

movimentos, pois considera o corpo como único, contemplando questões psíquicas, ou 

seja, aspectos emocionais e cognitivos também são parte da Psicomotricidade.  

Portanto, o conhecimento que o grupo de professoras possui sobre o tema pode ser 

percebido, em análise geral, bastante artificial, exceto pela profissional que possuía pós 

em Educação Infantil, tendo o seguinte discurso como resposta:  

 
Entendo por Psicomotricidade o estudo da relação entre os 
movimentos do corpo e a tomada de consciência da existência desse 

corpo. A compreensão de que nosso corpo se expressa ao se 
movimentar diz algo sobre si. (Professora E). 

 
Dentre as perguntas feitas às profissionais, estava a seguinte: De que forma a 

Psicomotricidade se faz presente no seu trabalho com a Educação Infantil? Esta 

pergunta foi destinada a duas professoras que não haviam sido questionadas sobre o que 

seria a Psicomotricidade/Educação psicomotora e se haviam estudado esta disciplina 

em suas formações. Com isto, tivemos as seguintes respostas:  

 
Entendo que a Psicomotricidade oportuniza às crianças condições de 
desenvolver capacidades básicas. Deveríamos tê-la como alicerce, 
contribuindo assim para que as crianças tenham liberdade de realizar 
experiência com o corpo, sendo indispensável no desenvolvimento das 

funções mentais e sociais. (Professora E) 
 

A resposta dada pela professora E, mesmo que animadora quanto à ideia que tem 

de Psicomotricidade, não respondeu à pergunta. Não refiz o questionamento, pois não 

quis interferir nas respostas.  Já a segunda professora, respondeu da seguinte forma:  
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Busco realizar atividades em que as crianças possam deslocar-se e 
praticar diferentes tipos de movimento. De acordo com o 
planejamento, movimentos específicos são priorizados, mas realizados 
com naturalidade pelas crianças, sem a obrigação de fazer certo, 
apenas com o desafio da execução. (Professora D) 
 

Esta profissional apresentou uma resposta bem próxima à proposta da 

Psicomotricidade. E, surpreendentemente, a profissional em questão é formada em 

Letras, ou seja, não cursou, na grade curricular acadêmica desse curso de graduação, 

disciplinas voltadas para a Psicomotricidade, mas possui certo conhecimento em 

Educação psicomotora através de leituras próprias.  

A análise do Projeto Político Anual e planejamento da Unidade Escolar (U.E.) 

do ano de 2017, que fora feita após o diálogo com as docentes, não apontava questões 

relacionadas à Psicomotricidade em seus escritos. Os planos de aula do ano de 2017 

estavam voltados para o PPA que tinha o seguinte título: Se essa rua fosse minha... E, 

segundo os profissionais, a temática girava em torno da comunidade onde a creche está 

inserida, tratando de sua realidade, seus pontos positivos e negativos.  

O planejamento que produzem na unidade escolar tem um modelo único desde o 

ano de 2013 e, neste modelo, há as seguintes subdivisões: conceitos ou temas, objetivos, 

atividades e recursos, momento e, por último, linguagem. O espaço dedicado ao 

conceito ou tema trata, segundo o que fora explicado pela professora B, “do assunto a 

ser lançado para as crianças, como, por exemplo, a preservação ou o autocuidado”  

(figura 1). Quanto aos objetivos, a professora B explicou que todas as profissionais 

consultam as OCEI, utilizando os objetivos propostos pelo documento.  

E, falando dos objetivos utilizados no planejamento, ainda em novembro de 

2017, questionei a professora B acerca do ponto de partida dado nos planejamentos, 

perguntando como se iniciam as propostas apresentadas, de onde surgem. Como 

resposta, obtive a seguinte colocação:   

 
conciliamos as necessidades das crianças ao que planejamos em nosso 
PPA. Se planejamos trabalhar a diversidade, observamos quais são as 
demandas da turma, se precisamos atentar mais para a coordenação 
motora, ou se necessitamos dar ênfase às relações por conta do 
relacionamento entre as crianças estar mais agressivo. Trabalhamos o 
planejado, mas as atividades são pensadas de acordo com as 
especificidades da turma. (Professora B) 
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Figura 1 – Semana do autocuidado – Maternal I. 

 

Fonte: a autora, 2017. 

 

A partir dessa resposta, senti-me impelida a perguntar sobre o porquê de o 

planejamento ter um espaço dedicado à discriminação da área de conhecimento 

trabalhada em cada atividade descrita, pontuando a possibilidade de uma atividade 

perpassar todas as áreas com maior ou menor ênfase. Afinal, mesmo em uma atividade 

de registro que privilegia a Linguagem Oral e Escrita, pode-se trabalhar Artes Visuais, 

Música, Corpo e movimento, Matemática ou Ciências Naturais5.  E, ouvindo-me atenta, 

a professora B imediatamente falou: “eu concordo contigo, mas esse é o modelo de 

planejamento que temos desde que eu cheguei aqui e nunca foi modificado. Eu, 

particularmente, acho essa parte dispensável porque fica redundante.” (Professora B). 

Em meio às conversas realizadas com as professoras, perguntei em quais áreas 

do conhecimento elas consideravam estar presente a Psicomotricidade e, com isso, 

foram listadas Corpo e movimento, Música e Matemática de imediato. Contudo, a 

professora D fez uma observação bastante significativa:  

 
mas isso não significa que eu não trabalhe o corpo e as emoções em 
uma atividade na área de Ciências Sociais e Naturais. Posso trazer 
elementos naturais, vendar os olhos das crianças e estimular que 
adivinhem em que estão tocando. Elas também podem dançar uma 

música que fale sobre a preservação das matas. (Professora D) 

                                                           
5 Essas são áreas de conhecimento presentes em muitas propostas pedagógicas de Educação Infantil. 
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Comentei brevemente sobre a presença da Psicomotricidade nos gestos e ações 

que não estejam, necessariamente, ligados a uma atividade dirigida, mas, também, a um 

momento de interação em uma brincadeira livre entre as crianças da turma; ou à reação 

corporal dos educandos em uma situação de registro coletivo de alguma experiência 

vivida por todos. E, logo após, lancei uma pergunta relacionada às atividades de Corpo 

e movimento, os tipos de experiências oferecidas dentro desta área de conhecimento e o 

modo de avaliar essas vivências.  

As professoras falaram bastante sobre este aspecto – corpo e movimento – 

citando os circuitos (figura 2), as atividades externas com bambolês, cones e bexigas. 

Também pontuaram frequentemente as músicas cantadas e dançadas quase que 

diariamente, assim como as brincadeiras livres com os jogos e demais brinquedos da 

sala, fantasias e utensílios trazidos pelas educadoras como bolsas, perucas, caixas, 

aparelhos de telefone inutilizáveis etc.  

 

Figura 2 - Circuito de desafios – Maternal II. 

 

Fonte: a autora, 2017. 

 

E, quanto à avaliação que fazem dessas atividades, foi relatado que observam a 

desenvoltura das crianças, as dificuldades, medos e demais limitações que apresentam 

de acordo com o desafio que é lançado. Os pontos de maior dificuldade e habilidade são 

descritos no relatório individual (anexo 7), feito no segundo e quarto bimestres. As 

dificuldades apresentadas pelo educando são trabalhadas com outras atividades que 

estimulem o enfrentamento da circunstância que evidencia a limitação, com estímulos e 

apoio das profissionais da turma, tal como expôs a professora, em conversa:  
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a gente costuma fazer atividades diferentes que trabalhem a mesma 
dificuldade apresentada pela criança, assim ela vivencia de várias 
formas o enfrentamento, buscando superar, daí ajudamos e 

observamos as reações, sentimentos expressos. Tem criança que 
percebe que pode fazer rapidamente e nem precisa mais do nosso 
auxílio, algumas levam mais tempo para se apropriarem dos 
movimentos, geralmente são as crianças mais tímidas, introspectivas. 
(Professora A) 
 

 Quanto às evoluções observadas nas crianças, pude perceber – através do 

discurso e observação da prática – que há, por parte dos profissionais, os elogios de 

reconhecimento com palavras de parabenização pela atividade realizada 

adequadamente. E, no geral, as professoras permitem que todas as crianças repitam as 

atividades, pois as turmas possuem, em média, 23 a 25 educandos. Assim, inicialmente, 

as crianças realizam uma única vez uma atividade na qual, por exemplo, passam por 

cima e por baixo de um barbante que está amarrado em cadeiras. E, logo após todos 

terem realizado a atividade, permite-se que repitam, pois as crianças costumam pedir e 

aguardar ansiosamente pela repetição.     

Como última questão referente às experiências planejadas na área de Corpo e 

movimento, indaguei as profissionais sobre haver ou não uma preocupação de pensar em 

atividades de acordo com a faixa etária. E, ainda a respeito de Corpo e movimento, 

questionei sobre a frequência de atividades planejadas, especificamente, para esta área.    

 As profissionais mencionaram que, segundo a experiência e conhecimento 

advindos de suas formações, pensam nas atividades; assim como não se prendem 

totalmente à questão da faixa etária, por perceberem que as turmas não seguem padrões, 

pois, ainda que as crianças estejam dentro de um determinado grupamento, há 

singularidades, heterogeneidade.   

Como parte da pesquisa, a análise dos planejamentos do ano de 2017 foi feita 

logo após a conversa tida com o grupo de professoras e, posteriormente, de acordo com 

o que fora dialogado, ocorreu a observação direta das atividades realizadas em cada 

turma, constatando se aspectos da Educação psicomotora são considerados nas ações 

planejadas/replanejadas. Foram observados também os objetivos selecionados em 

relação às experiências descritas, assim como foram analisadas as áreas de 

conhecimento perpassadas.  

Buscando encontrar correspondência entre o que fora dito e escrito nos 

planejamentos e PPA, realizei observação direta das práticas em todas as oito turmas 
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que compõem a creche: duas turmas de Berçário (com crianças de 8 meses a 1 ano), três 

turmas de Maternal I (com crianças de 2 a 3 anos) e três turmas de Maternal II (com 

crianças de 3 a 4 anos). E, após observar as atividades realizadas, ratifiquei o que havia 

conversado com as docentes quanto à postura tida com as crianças: há, sem dúvida, 

muita comunicação entre professores e crianças, em que o profissional incentiva, pega 

na mão, conversa, alerta, chama à atenção, vibra e comemora junto aos educandos.  

Pude ver o afeto presente nas relações com todas as suas manifestações: raiva, 

alegria, carinho, agressividade. Contudo, não há nenhum registro diário acerca das 

experiências, nenhum caderno de anotações específicas que permitam o professor 

acompanhar progressos e perceber o andamento das crianças, exceto o já citado 

relatório, que é feito bimestralmente, mas, mesmo na construção desse relatório, não 

presenciei nenhum registro processual do que havia sido realizado. E, observando este 

ponto, estabeleci ligação com a noção que as profissionais me mostraram ter sobre 

Educação psicomotora.  

Ainda que haja empenho em planejar e efetivar as chamadas atividades por parte 

das professoras, não pude notar o olhar psicomotor nestas situações. Nenhuma das 

profissionais demonstrou conhecer algo relacionado às estruturas psicomotoras e, 

analisando os planejamentos anteriores ao dia em que estive nas turmas, pude notar a 

repetição de atividades e o uso de “brincadeiras na área externa” (figura 3) como 

atividade do dia, sem especificações quanto ao que seria feito, dando a entender que não 

havia nada planejado para este momento além das crianças estarem do lado de fora da 

sala, pois, mesmo as chamadas “brincadeiras livres”, sem mediação direta do 

profissional, merecem o olhar atento, a observação e o registro.  

Em tais observações realizadas, também notei que as AEI’s e PEI’s, em sua 

maioria, mexem em seus celulares, conversam entre si, distraem-se com outras coisas e 

não estão centradas nas crianças. As profissionais ficam próximas, contudo, não estão 

ligadas às crianças, exceto quando alguma situação de conflito ocorre e alguma criança 

reclama ou chora, assim como quando alguém pede para ir ao banheiro.  

Há, sem dúvida, profissionais que observam as crianças e notam suas ações, 

porém, a situação se resume à observação, a partir da qual, o diálogo entre esses 

profissionais se resume aos comentários do tipo “viu o que ele fez?!”, com tom de 

crítica e culpabilização da criança. E, deste modo, os acontecimentos têm fim em si 

mesmos, não sendo válidos para a elaboração de replanejamentos ou ponto de partida 

para discussões que envolvam a reavaliação da proposta educativa que se tem.  
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Figura 3 – Brincadeira no parquinho – Berçário. 

 

Fonte: a autora, 2017. 

 

A análise dos planejamentos das turmas de Berçário evidenciou excesso de 

“brincadeiras diversas na área externa” sem especificações (anexo 8), além de ações nas 

quais se pode notar mais participação do adulto e muito pouco da criança, como, por 

exemplo, “ornamentação da porta da sala”. Nesse tipo de ação, faz-se necessário 

descrever o que a criança faria dentro do processo de ornamentação, pontuando de que 

forma o educando é protagonista nesta experiência, mas nada foi descrito sobre a forma 

de participação das crianças. 

Também há o excesso de contação de histórias enquanto atividade principal, sem 

nenhuma outra vivência que constitua esse momento, tirando assim a potência que a 

contação de história tem na Educação Infantil. As histórias, conforme foi presenciado, 

são contadas com bastante envolvimento por parte das professoras, mas não 

acompanham nenhuma outra ação complementar. A história pode ser contada 

diariamente, entretanto, quando pensada enquanto atividade principal da rotina das 

crianças, demanda maior exploração, participação e protagonismo das crianças nesse 

processo. O que se busca de estímulos à imaginação das crianças? Como incentivar a 

criação de novos começos, fins ou até novas histórias? Como viver, a partir de 
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movimentos e dramatizações, as histórias contadas? Que outras formas as próprias 

crianças podem contar histórias? Que possibilidades de ambientes podem ser oferecidos 

(embaixo de árvore, no pátio, junto a outras turmas...)? Que diálogos são estabelecidos 

para que as crianças expressem as emoções sentidas durante a contação dessas histórias? 

Enfim, há muitas possibilidades de propostas pedagógicas que perpassariam por uma 

Educação psicomotora a partir do olhar para os corpos das crianças e o diálogo tônico 

estabelecido com elas, e isso também pode ocorrer durante as contações de histórias. 

A observação de planejamentos do Maternal I (anexo 9) trouxe a reflexão acerca 

do abismo que há entre o que entendemos como Corpo e movimento e a efetivação 

dessa proposta junto às crianças. Em uma atividade descrita como “colando papel 

picado em nossa vela natalina”, a linguagem Corpo e movimento foi marcada no 

planejamento como parte da experiência. A partir disso, é cabível pensar qual seria a 

concepção de corpo e Educação psicomotora que a profissional tem, pois, conclui-se 

que o mero movimento dos dedos ao colar o papel garantiria a inclusão da área de 

conhecimento Corpo e movimento no planejamento do dia.    

Atividades como colagem, pintura, massinha e dedoches exigem, sem dúvidas, o 

movimento das mãos e estimulam a interação, geram situações entre as crianças que 

fazem uso de suas emoções, expressam suas vontades e demais sentimentos. No 

entanto, o que ponho em questão é o olhar que se tem acerca do que seria Corpo e 

movimento e o que se faz a partir disso. Com base nas colocações feitas pelas 

profissionais durante as conversas informais, pude verificar que não há conhecimento 

aprofundado sobre a Psicomotricidade e, consequentemente, sobre a Educação 

psicomotora. 

Trabalhos com a motricidade fina são comumente chamados de trabalho de 

psicomotricidade fina (envolvem a articulação dos dedos a partir das habilidades de 

pinçar, cortar, rasgar, amassar) e assim podem ser denominados, mas, para tanto, o olhar 

do profissional precisa ser a partir de uma Educação psicomotora: o que se cria com 

essa habilidade? Que potencialidades estão sendo estimuladas? O que o corpo inteiro 

dessas crianças diz ao rasgar, pinçar, amassar, colar e cortar? Quais medos, desafios, 

conquistas estão envolvidos nessas propostas e que sentimentos podem gerar nestas 

crianças? O que o tônus dessas crianças pode nos dizer com esse trabalho de 

psicomotricidade fina?  
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No planejamento das turmas de Maternal II (anexo 10) há vivências mais 

amplas, com atividades que percebem a criança em toda sua proporção, contemplando 

os diferentes aspectos do desenvolvimento em uma única experiência. Nota-se uma 

maior liberdade dada à criança na realização do que é proposto, como, por exemplo: 

“modelagem de coisa grande e coisa pequena”, “dramatização sobre a história da 

Branca de Neve”, “conversando sobre nossas características”. 

Há, sem dúvida, que se considerar a faixa etária diferenciada, com crianças 

maiores, mais independentes, mas, a liberdade de expressão e de criação dada ao 

educando deve ser garantida nas diferentes etapas para que, só assim, ele, 

gradativamente vá se apropriando de seu corpo, tal como é proposto como meta ao final 

da Educação Infantil. O conhecimento de si é inseparável do conhecimento do próprio 

corpo, explorando movimentos nas mais variadas experiências apresentadas na Creche e 

Pré-escola, pois o corpo é linguagem e o usamos na comunicação desde o nascimento.  

Nas turmas das diferentes faixas etárias há, em comum, a contradição quanto às 

falas relacionadas às vivências oferecidas.  Fora dito que, segundo às demandas das 

turmas, elabora-se atividades que estejam em conformidade com a proposta do PPA. 

Minha análise aponta que, na verdade, as atividades ficam condicionadas a uma 

temática e, por esta razão, repetem-se. A repetição não se dá, necessariamente, em 

função das demandas observadas no grupamento, mas sim pela nova temática que 

possibilita fazer outro trabalho de colagem, mas com outra roupagem, outro desenho, 

outro título.  

Com isso, a oportunidade de a criança confrontar seus medos, potencialidades e 

dificuldades está em segundo plano, afinal, acaba sendo uma consequência do processo, 

não uma prioridade. As atividades são, de modo geral, repetitivas. Muda-se detalhes de 

uma mesma proposta como, por exemplo, o circuito que, antes, fora feito 

individualmente, em outra ocasião, passou a ser em duplas, de forma que um ajudasse o 

outro. As ideias são válidas, importantes, porém, não se vê a variedade de propostas que 

desenvolvam todos os objetivos propostos, tal como foi relatado pelas profissionais. 

Quanto ao PPA, que tratava, em 2017, do tema Se essa rua fosse minha... 

(anexo11), há uma estrutura de projeto padrão, que muda somente nos seguintes pontos: 

1) Descrição do Projeto/Tema/Preocupação da Instituição, 2) Justificativa, 3) Objetivos 

que foram pretendidos e alcançados no desenvolvimento do Projeto Político-Pedagógico 

Anual, 4) Descrição de Grupamentos, 5) Objetivos.  
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Aspectos quanto às condições estruturais, limitações e dificuldades enfrentadas 

em função de uma estrutura comprometida não são citados no PPA. A descrição da 

comunidade também é bastante sucinta. A realidade local é citada, brevemente, mas não 

se vê a discussão que pontue os impactos do projeto na comunidade. Não há relatos de 

pais e responsáveis quanto ao que a creche e o trabalho por ela realizado representa. 

A elaboração de um documento como o PPA, assim como o planejamento, 

muito revela acerca da identidade desta U.E., o modo como ela entende a educação, as 

relações, o trabalho com as crianças e, por conseguinte, o corpo que está incluso em 

toda e qualquer situação. Evoluímos à medida que consideramos atividades de Corpo e 

movimento como uma área de conhecimento, quando dedicamos espaços em 

documentos oficiais ao corpo e toda sua potência no desenvolvimento infantil, quando 

já entendemos que a Educação psicomotora é elementar, mas ainda há muito o que 

aprofundar, refletir, entender, rever e efetivar. 

Cabe ressaltar que tal análise desses documentos nessa determinada creche não 

revela uma falha pontual de alguns professores de um determinado lugar, mas sinaliza a 

necessidade de novas reflexões e de quebra de paradigmas na atuação na Educação 

Infantil no que diz respeito à Educação psicomotora. Não se trata, então, de apontar 

falhas de alguns, mas, sim, de nos fazer nos rever em nossas próprias práticas, pois o 

que foi relatado neste trabalho também acontece em outros locais e com outros 

profissionais que, em seus discursos, já sabem exatamente como devem agir 

pedagogicamente, mas que, na prática, evidenciam o que está marcado em suas 

histórias, em suas aprendizagens e em sua cultura escolar.  

O discurso aqui apresentado e os documentos sinalizados apontam que tentamos 

olhar corpo e mente como inseparáveis, mas ainda não encontramos esse caminho na 

prática, visto que ainda se faz necessário garantir um espaço para o corpo no currículo, 

como área de conhecimento, como se ele não estivesse, de fato, no ato de falar, ouvir, 

gesticular, observar, pensar, sentir. Não há aprendizagem sem os sentidos, que nos 

permitem estar em constante comunicação com tudo o que nos rodeia.  

Dessa forma, a Educação psicomotora não pode ser pensada apenas no olhar 

para as crianças, pois ela é constituída na relação entre corpos e isso inclui 

obrigatoriamente nossos corpos – profissionais da educação. Desenvolver um trabalho 

que siga verdadeiramente os conhecimentos da Psicomotricidade também diz respeito à 

formação docente, deste modo, parte do que se realiza junto às crianças está 

intimamente ligada ao que aprendemos e o modo como fomos ensinados. Os 
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professores, ainda que possam pesquisar e refinar seus conhecimentos sobre a Educação 

psicomotora, precisarão lidar com as marcas do processo ensino-aprendizagem que 

tiveram ao longo de suas vidas.  

 

3   CORPO DOCENTE E CORPO DISCENTE: CONTRIBUIÇÕES DA 

PSICOMOTRICIDADE PARA A PROPOSTA PEDAGÓGICA NAS CRECHES 

 

A Educação psicomotora já é, felizmente, conhecida por muitos profissionais da 

Educação Infantil que se especializam em suas formações continuadas. Deste modo, a 

disseminação de conhecimento é favorecida e a possibilidade de efetivação da 

Psicomotricidade nos diferentes espaços educativos aumenta. Entretanto, há também 

muitos equívocos na prática psicomotora que podem e devem ser esclarecidos com 

estudo e troca de informações de fontes seguras.  

Há muitos documentos, publicações e bibliografias que elucidam e orientam os 

profissionais que desejam seguir com uma prática sensível, atenta e, portanto, 

responsável em relação ao corpo. Com isso, vale inteirar-se acerca dos documentos 

oficiais e demais escritos que nos informam e ensinam do que se trata essa educação 

transversal que fala do corpo não apenas enquanto ele realiza movimentos intencionais, 

coordenados, mas desse corpo que está presente em todas as experiências vividas. 

A Psicomotricidade não se mostra apenas como uma forma diferente de tratar o 

corpo e, assim, as relações, mas também aponta, neste ato de valorização do corpo, 

meios de trabalhar as dificuldades discentes observadas. Afinal, entende-se que no 

corpo são encontradas as questões que dificultam o desenvolvimento do educando, pois 

são por meio dele expressos todos os afetos. E, com a devida mediação e 

acompanhamento, muitos podem ser os progressos alcançados. Logo, muitos dos 

chamados “problemas educacionais” encontram-se nas arcaicas formas de conceber o 

ensino.  

Dentro das formações em Psicomotricidade, há diversas linhas que, mesmo 

como todos os conceitos dessa ciência em comum, encontram especificidades nas quais 

aprofundam ainda mais os estudos nesta área. Nesse caminho, uma dessas formações 

relacionou os estudos do Pensamento Complexo de Edgar Morin (2004) e os estudos 

sobre Transdiciplinaridade à Psicomotricidade, criando, então, a TransPsicomotricidade 

(COSTA; LOVISARO, 2013). Para Mello (2013), a TransPsicomotricidade busca 
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estratégias para a melhor compreensão das dificuldades enfrentadas pelos educandos, 

apresentando um olhar fundamentado na unidade corpo/mente, vivenciando junto ao 

indivíduo as experiências planejadas, fincada no princípio de responsabilidade humana. 

E, além, disto, 

 
A TransPsicomotricidade Educacional traz à escola a oportunidade de 
vivenciar o corpo como lugar privilegiado de ação e expressão, não o 
corpo mecânico, subordinado aos hábitos e ao adulto, mas o corpo 

livre, que se manifesta pela tomada de consciência de suas 
potencialidades e capacidade perceptiva: o eu corpo-mental. 
(MELLO, 2013, p. 225) 
 

Ainda que com crianças bem pequenas, nas creches, todo esse trabalho é 

possível, principalmente com o auxílio de documentos como: Política Nacional de 

Educação Infantil: pelo direito das crianças de 0 a 6 anos à Educação (BRASIL, 

2006), Brinquedos e brincadeiras de creche: manual de orientações pedagógicas 

(BRASIL, 2012), Diretrizes em ação: qualidade no dia a dia da Educação Infantil 

(BRASIL, 2015) e a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), além dos 

documentos já citados no primeiro capítulo. 

Os escritos desses documentos seguem a proposta de desenvolvimento integral 

que pressupõe a inseparabilidade dos aspectos trabalhados na Educação Infantil, tal 

como trata a Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de 0 a 6 

anos à Educação, ao pontuar que: 

 
No capítulo sobre a Educação Básica, essa lei define a finalidade da 
Educação Infantil como “o desenvolvimento integral da criança até 6  
anos à Educação anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementando a ação da família e da 
comunidade”. Esse tratamento dos vários aspectos como dimensões 
do desenvolvimento e não como coisas distintas ou áreas separadas é 
fundamental, pois evidencia a necessidade de se considerar a criança 

como um todo, para promover seu desenvolvimento integral e sua 

inserção na esfera pública. (BRASIL, 2006, p. 11) 

 

Em documentos oficiais já encontramos ideias que assentam as bases do trabalho 

psicomotor, respaldando ações relacionadas à Psicomotricidade, fortalecendo ações que 

afastem a Educação Infantil cada vez mais do assistencialismo que ainda é notado nas 

falas e ações de pais, responsáveis e profissionais. Ao enxergar o jogo como mero 

passatempo ou fazer da brincadeira livre uma situação vazia de intencionalidade no 

trabalho pedagógico, sem acompanhamento e observação, desvalorizamos a cultura da 

infância e, assim, também calamos todas as manifestações desses corpos em meio a 
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essas interações. A publicação Brinquedos e Brincadeiras de Creche: manual de 

orientações pedagógicas discorre sobre isto, enfatizando que:  

 

[...]a brincadeira de alta qualidade faz a diferença na experiência 

presente e futura, contribuindo de forma única para a formação 

integral das crianças. As crianças brincam de forma espontânea 

em qualquer lugar e com qualquer coisa, mas há uma diferença 

entre uma postura espontaneísta e outra reveladora da qualidade. 

A alta qualidade é resultado da intencionalidade do adulto que, 

ao implementar o eixo das interações e brincadeiras, procura 

oferecer autonomia às crianças, para a exploração dos 

brinquedos e a recriação da cultura lúdica. É essa intenção que 

resulta na intervenção que se faz no ambiente, na organização do 

espaço físico, na disposição de mobiliário, na seleção e 

organização dos brinquedos e materiais e nas interações com as 

crianças. Para que isso ocorra, faz-se necessário a observação 

das crianças, a definição de intenções educativas, o 

planejamento do ambiente educativo, o envolvimento das 

crianças, das famílias, e das suas comunidades e, especialmente, 

a ação interativa das professoras e da equipe das creches. [...]. 

(BRASIL, 2012a, p. 12) 

 

Para melhor refletir sobre a citação deste documento, cabe abordar a brincadeira 

também pelo olhar da Psicomotricidade, trazendo um método, denominado 

Psicomotricidade relacional, desenvolvido por Lapierre, que, em 1982, trouxe esse 

termo ao Brasil no I Congresso Brasileiro de Psicomotricidade, como nos relatam 

Mastrascusa e Franch (2016, p. 112-113). A Psicomotricidade relacional tem sua ênfase 

na relação com o outro a partir de objetos “projetivos, simbólicos ou fantasmáticos” 

(MASTRASCUSA; FRANCH, 2016, p. 114). Esse método segue um ritual que tem, por 

base, três princípios relacionais: cuidar de si, cuidar do outro; e cuidar do ambiente e 

materiais (MASTRASCUSA; FRANCH, 2016, p. 120). Sendo assim, nas brincadeiras, 

os jogos simbólicos e a expressão livre ao se relacionar consigo mesmo, com o outro, 

com o ambiente e com os materiais são essenciais. 

Na Educação Infantil, tais princípios fazem parte também da Educação 

psicomotora e podemos propô-los como regras básicas nas relações do cotidiano 

escolar. Cuidar de si, do outro, do ambiente e dos materiais pode estar na base das 

relações estabelecidas no brincar, no ouvir histórias, no dialogar, no aprender. O gesto, a 

voz, o olhar, a mímica e o objeto são elementos presentes nas brincadeiras – sejam essas 

em forma de jogos simbólicos, de brincadeiras livres ou dirigidas – e propiciam um 

diálogo tônico que tem na sua qualidade a capacidade de potencializar ou refrear o 
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desejo de aprender das crianças. Que diálogos tônicos nossos corpos estabelecem com 

os corpos das crianças no ambiente escolar? Estamos potencializando ou refreando o 

desejo de aprender delas? Quais brincadeiras estimulamos, proibimos ou permitimos em 

nossas propostas pedagógicas? Que brincadeiras acontecem sem que percebamos o seu 

valor? De que forma participamos dessas brincadeiras? 

Nas observações realizadas, percebi que, muitas vezes, por não controlar as 

expressões e ações oriundas dessas brincadeiras livres, estas são refreadas, como forma 

de controle, principalmente de uma agressividade que se evidencia no diálogo tônico 

com as crianças. Como permitir ações agressivas? Como contê-las sem refrear as ações 

que não controlamos? O que fazer? A falta de resposta para essas questões é 

apresentada como argumento para fortalecer a necessidade de controle do corpo e do 

movimento do outro, no equívoco de acreditar que, dessa forma, é possível garantir a 

segurança e a integridade física de todas as crianças. 

Nas Creches e Pré-escolas é possível acompanhar muitas fases pelas quais as 

crianças passam em função de suas respectivas faixas etárias e relações como um todo. 

A Psicomotricidade também tem por base os ensinamentos de Jean Piaget que discorre 

acerca da multiplicidade de fatores que influenciam no desenvolvimento da criança e os 

diferentes momentos vividos ao longo de seu crescimento. Como parte das fases de 

desenvolvimento da criança, temos a agressividade que também é assunto abordado pela 

Psicomotricidade nas falas de Andre Lapierre e Bernard Aucouturier, ao afirmarem que: 

 
[...] a agressividade é um modo de relação com o outro, é uma 
comunicação. Talvez seja o modo de comunicação mais primitivo e 
mais espontâneo perante o outro, quando se trata de um desconhecido 
[...]. Portanto, a agressão pode ser interpretada como demanda de 

relação. É uma forma de “dar” e “receber”, nem que sejam apenas 
pancadas... Se é o único meio para que algumas crianças muito 
perturbadas entrem na relação, devemos aceitar essa situação como tal 
e partirmos daí para fazermos com que a relação evolua [...]. 
(LAPIERRE; AUCOUTURIER, 2004, p. 80) 
 

A questão da agressividade é uma preocupação constante dos educadores e vem 

como argumento para tanto controle dos corpos. Lapierre e Aucouturier sugerem não 

refrear essa agressividade, muito menos os corpos, e, de forma alguma, promover a 

culpa na criança. Para tanto, sugerem a brincadeira através do jogo simbólico, como 

forma de dar um contorno à agressividade e mostrar à criança, através do método da 

Psicomotricidade relacional, a importância de respeitar os três princípios: cuidar de si, 

do outro, do ambiente e dos materiais. Como exemplo, tem a proposta de pique-pega, 
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uma brincadeira comum na escola, mas que, pelo olhar da Educação psicomotora, pode 

ganhar novos sentidos. O pique-pega costuma ser uma excelente proposta para trabalhar 

a agressividade, já que, no jogo simbólico, quem corre quer ser pego ou pegar alguém; 

quer ser perseguido ou perseguir alguém. É um ato simbólico de agressividade, fonte de 

desejo que gera uma ação agressiva (“vou te pegar!” ou “você não me pega!”). Ao 

brincar, a criança canaliza sua necessidade de agir agressivamente de forma simbólica e, 

sem culpa: pode pegar, pode fugir, pode frustrar o outro. Nem sempre é possível 

verbalizar essa necessidade, mas, no corpo, no diálogo tônico, na brincadeira, no 

simbólico, ela estabelece a comunicação necessária para dar contorno à sua 

agressividade (LAPIERRE; AUCOUTURIER, 2004). 

Tais perspectivas educacionais podem parecer distantes das reflexões e 

aprendizagens dos professores, mas temos em nossa formação docente, inevitavelmente, 

as bases da Educação psicomotora ao estudarmos, por exemplo, Henri Wallon (2008), 

que nos ensina muito sobre afetividade, desmistificando seu conceito e nos esclarecendo 

que a expressão de sentimentos de carinho ou resistência faz parte do que entendemos 

por afeto. Só assim entendemos, por exemplo, que a agressividade é parte de um 

processo de desenvolvimento saudável e, tratando-a com a devida importância, sabendo 

lidar com esse corpo que se comunica, ela não precisa ser reprimida e, sim, contornada. 

E, há de se ratificar que o crescimento da criança é individual, tendo cada uma o seu 

próprio tempo, ainda que existam etapas comuns à faixa etária.  A Psicomotricidade, 

entendendo a singularidade dos indivíduos, segundo Fonseca (1995), 

 
[...] 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 nessa medida se podem construir estratégias educativas, 
terapêuticas e reabilitativas adequadas às suas necessidades 
específicas [...]. (FONSECA, 1995, p. 12) 

 

Um dos equívocos mais recorrentes na atenção dada ao corpo é o hábito de só 

enxergá-lo em atividades pré-estabelecidas, pontuais, que avaliam segundo a execução 

correta dos movimentos, que precisam ser iguais para todas as crianças. A Educação 

psicomotora dá espaço à espontaneidade, ao imprevisível, às construções que surgem 

naturalmente em meio à rotina. E, durante todos esses processos, o corpo é percebido 

continuamente sem que, para isso, ações coordenadas precisem ocorrer. Sem o uso dos 
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vocábulos Psicomotricidade e Educação psicomotora, as Diretrizes em Ação: 

qualidade no dia a dia da Educação Infantil (BRASIL, 2015) recomendam esse tipo de 

prática junto às crianças:  

 
[...] Acreditar na criança pequena significa observar atentamente a sua 

fala, as suas ações e necessidades, os seus desejos, sem deixar de 
considerar a noção de tempo de cada criança, que pode ser conflitante 
com o tempo determinado para o cumprimento de tarefas 
estabelecidas pela escola. Nesse sentido, muitas vezes, observar mais 
e dar tempo às crianças, respeitando suas iniciativas, é preferível, em 
vez de ocupá-las com atividades prescritas que exigem a mesma 
resposta de todos [...]. (BRASIL, 2015, p. 14) 

 

A expressão da criança é potencializada ou tolhida conforme o espaço que lhe é 

dado, os estímulos que as são oferecidos, ou seja, o tipo de relação que se estabelece. 

Como parte desta relação, temos o afeto do adulto que pensa, organiza e realiza as ações 

pedagógicas. Cabe-nos pensar que o fazer PARA e JUNTO às crianças revela muito 

sobre a relação, assim como a liberdade oferecida às crianças no decorrer das chamadas 

atividades.  

É comum que o profissional se equivoque nos limites que estabelece para as 

crianças, principalmente ao ter passado por uma formação controladora, tradicional, 

disciplinadora. Daí, as leituras que realiza em seus estudos e os diálogos que estabelece 

em sua formação continuada devem ser acompanhados pela reflexão de que profissional 

se tornara, com quais dificuldades e reproduções.  

A Psicomotricidade também se faz presente nos questionamentos acerca da 

postura tida pelo profissional, das limitações que enfrenta nas relações. Permitir, por 

exemplo, que a criança se expresse livremente, sem que isso represente uma ameaça ao 

bem-estar e organização do espaço, é um grande obstáculo a ser vencido por muitos 

docentes que não enxergam esse momento como natural a um processo importante. O 

conhecimento e trabalho com o próprio corpo pelo profissional é, por esta razão, 

elementar na Educação psicomotora. 

O conhecimento de si acontece ao longo de toda a vida, contudo, o professor que 

estuda a Psicomotricidade e vivencia, conscientemente e atentamente, experiências 

psicomotoras no próprio corpo entende a representatividade do corpo em todas as 

situações vivenciadas, interpretando os limites de outro modo, sem que eles entrem em 

conflito com o desenvolvimento infantil. O corpo do professor precisa, portanto, ser 
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continuamente trabalhado e, para isto, o docente há que reconhecer suas próprias 

contradições impressas nas justificativas de bem-estar da criança. Segundo Alves:  

 
[...] esse estudo de si faz (ou deveria fazer) parte da formação de 
qualquer professor, e não poderá ser uma observação apenas biológica 
de um corpo que se expressa, aprende, erra, ou acerta. Compreender 
os significados diferentes dos gestos e até pensamentos manifestados 
apenas em uma posição tônica, em corpos tão semelhantes, demanda 

uma preparação profissional além da Pedagogia, pois, se assim não 
for, permanecerão as dificuldades em lidar com “indisciplina”, 
“preguiça”, “superdotação”, “hiperatividade”, “hipoatividade”, 
“agressividade”, “afetividade” etc. [...]. (ALVES, 2013, p. 22) 

 

As experiências escolares da maioria dos professores formados até os anos da 

década de 1990 estão impressas nas marcas da centralidade dada ao professor, no qual o 

intelecto era mais valorizado do que os movimentos corporais, tendo o corpo como 

vilão da aprendizagem e, por isso, precisando ser reprimido. Assim, ainda que 

conscientes da constante formação sobre a qual se deve debruçar, o profissional tem um 

corpo vivido, grifado com as palavras poder, obediência e disciplina. E, ainda hoje, 

mesmo que muitas tenham sido as mudanças vividas na história da Educação, o corpo 

diz, a todo momento, sobre nossas verdades experienciadas, muito mais do que as 

verdades estudadas em livros.  

Os limites têm suas faces em que é possível notar o professor que, lidando com 

crianças, mostra-se um disciplinador, inflexível; e aquele que, estando junto a elas, 

perde-se na intenção de ensinar, esquecendo que o limite é parte essencial ao processo. 

Ambas as posturas traduzem uma formação, sinalizam vivências do corpo docente. 

Alves (2013), em O corpo do professor, diz que: 

 
[...] o professor entra inúmeras vezes, em contato com o intocável do 
outro sem a sensibilidade devida para isso. Ele tem sido 
constantemente confundido com um pai, ou uma mãe, muitas vezes 
até com um terapeuta e como não se cuida, assume todos esses papéis 
se perdendo no caminho de construir pensamentos, conhecimentos, ou 
o que é pior, se afastando do outro tentando uma neutralidade que não 

aprendeu em sua formação e que para o aluno, muitas vezes, pode 
parecer desatenção, indiferença, descaso, ou até agressão [...]. 
(ALVES, 2013, p. 24) 
 

Vemos que o olhar para o outro está intimamente ligado ao olhar para si. O corpo, 

enquanto potência que é, interfere, obvia e consequentemente, no currículo oculto e determina o 

que se faz dentro de uma instituição de ensino nas ações e ausência delas. E esta é uma incitação 

ao docente que, mesmo tendo sua própria construção pessoal e profissional, não deixa de ser 
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dono de um corpo que tem a função de planejar ações, atribuindo a elas intencionalidade, 

constituindo a educação de crianças em seus primeiros anos de vida. Dessa forma, cuidar de si é 

um dos primeiros passos para o entendimento da Educação psicomotora que tem seu início no 

corpo do professor. Fonseca (2010) discorre sobre as influências e impactos das relações:  

 

[...] O outro é assim experimentado e conceitualizado como fonte de 
causalidade, como um eu externo, que pode ser imitado, identificado e 
simulado no eu interno, o eu que se tornará progressivamente 
intencional nas suas ações e interações. 
As relações humanas, as relações entre experiente e inexperiente, 
mulher e homem, adulto e criança, mãe e filho etc. e toda sua 
evolução histórica têm a ver com a noção de que o outro é o espelho 
do eu [...]. (FONSECA, 2010, p. 27) 
 

A Psicomotricidade permite que a comunicação entre a criança e o adulto seja 

mais fluida pois, conhecendo as estruturas psicomotoras, o professor é capaz de superar 

a superficialidade dos julgamentos, conseguindo conduzir a criança segundo suas 

especificidades. Ao estar fundamentado pela Educação psicomotora, o profissional vê a 

linguagem Corpo e movimento enquanto transversal, inerente a todo e qualquer 

conhecimento.   

Aprender sobre a Educação psicomotora é um modo de entender mais sobre o 

desenvolvimento infantil e a forma de avaliá-lo devidamente, acompanhando e 

investindo nos aspectos que forem considerados necessários. A Psicomotricidade 

desmistifica parte das situações que são maximizadas desnecessariamente no contexto 

educativo como, por exemplo, o medo desmedido da criança se machucar ou a 

suposição de que não se pode propor algo que, aparentemente, represente um pular de 

etapas para o educando, pois não se está no tempo adequado para tal desafio.  

O corpo humano também se desenvolve por meio dos desafios cotidianos que, 

muitas vezes, apontam habilidades que, até então, eram desconhecidas. A criança, 

principalmente, comunica-se a todo tempo por meio de seu corpo. Alves diz que “o 

corpo é o ponto de referência que o ser humano possui para conhecer e interagir com o 

mundo” (2012, p. 56). Deste modo, a Educação psicomotora se mostra como uma 

possibilidade de desenvolvimento de um trabalho responsável, sensível, que observa a 

criança em sua totalidade, segundo o que versam as leis educacionais, assim como os 

documentos que norteiam a Educação Infantil do país. 

Não faltam, atualmente, produções acadêmicas na área da Psicomotricidade que 

possam auxiliar o professor na construção do trabalho psicomotor. São muitos os 

autores e pesquisas que podem esclarecer todas as dúvidas que o docente possa ter, 
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como também são muitas as oportunidades de vivenciarem, no próprio corpo, 

experiências transformadoras que o levem a um aprofundamento das bases de uma 

Educação psicomotora. E, sem dúvida, o acervo encontrado traz a reflexão acerca da 

importância que o corpo tem, seja ele adulto ou infantil. E, só assim, olhando para o 

próprio corpo, percebendo-o em suas potencialidades e limitações, o profissional poderá 

se atentar, de fato, para o corpo da criança com quem lida quase que diariamente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: A EDUCAÇÃO PSICOMOTORA PERMEANDO A 

PROPOSTA PEDAGÓGICA NAS CRECHES MUNICIPAIS DO RIO DE 

JANEIRO: É POSSÍVEL? 

 

Com base nas leituras, observações, diálogos e análises realizadas, foi possível 

certificar que a Educação Infantil do município, normativamente, tem caminhado na 

tentativa de efetivar experiências significativas nas rotinas das creches. Há, cada vez 

mais presente, o movimento de legitimação da criança enquanto protagonista nesse 

contexto educativo, com direitos garantidos e, em função disto, as bases da 

Psicomotricidade ganham espaço na valorização da expressividade, das relações e 

movimentos infantis que são formas de comunicação. 

A atenção ao corpo e atividades corporais propostas por meio da área de 

conhecimento Corpo e Movimento nas Orientações Curriculares elaboradas pela 

Gerência de Educação Infantil também evidenciam progressos em uma Educação que 

valoriza os indivíduos. Contudo, entendendo o corpo como indispensável em quaisquer 

situações do cotidiano, como comer, imaginar, falar, observar, brincar, dançar, cantar 

etc., tal como vemos na transversalidade também proposta pelas OCEI, não seria 

necessário haver uma área de conhecimento destinada a este corpo que se comunica e 

faz presente em tempo integral.  

Há, sem dúvida, muito o que refletir sobre quais bases teóricas foram utilizadas 

na elaboração dos documentos da Educação Infantil municipal, pois mesmo com 

habilidades que revelam o corpo para além de ações nas diferentes linguagens, não há, 

em nenhum trecho dos diferentes documentos, expressões que remetam à 

Psicomotricidade e à Educação psicomotora. A utilização de uma bibliografia foi 

encontrada, contudo, não há nela a ênfase dos estudos em Psicomotricidade para a 

infância. As obras de Piaget e Vigotsky também são parte das referências, entretanto, 

ambos os autores compõem os estudos da Pedagogia que, por si só, não vem 

enxergando o ser holístico. As grades curriculares do Ensino Superior também precisam 

de uma disciplina à parte, em passant, para relacionar o corpo ao trabalho pedagógico. 

 É interessante perceber que o olhar docente começa a sofrer mudanças quanto 

ao modo de dialogar, interpretar o corpo, mas a mudança ainda está em processo, 

processo intimamente relacionado à formação docente. São professores que pensam, 

discutem e elaboram os documentos da rede e, por esta razão, inevitavelmente, suas 

experiências educacionais são incorporadas ao que se escreve. E, ao falarmos de 
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experiência, incluímos as tidas enquanto alunos, parte de um modelo educacional que, 

até hoje, se mostra, ainda que em menor proporção, disciplinador.  

A superação dos hábitos, preciosismos e demais equívocos da educação 

tradicional acompanham nossas práticas, mesmo aquelas constantemente repensadas e 

renovadas com formações continuadas. E, entender do que se trata a Educação 

psicomotora é um dos caminhos possíveis rumo às mudanças basilares que principiam 

no próprio corpo docente, no modo como lida com sua corporeidade e todas as 

limitações dela advindas.  

Assim, parte dos equívocos que cometemos na fragmentação do corpo na 

Educação Infantil, com atividades de passatempo, falta de observação das relações 

durante as brincadeiras livres e supervalorização de atividades interpretadas como 

cognitivas, tem sua origem naquilo que o professor aprendeu por meio da relação (que 

é, por si só, corporal) com seus formadores desde a infância. A Educação psicomotora 

seria, portanto, um meio de potencializar as experiências infantis, aprofundando o 

conhecimento de si, pelo profissional.  

A pesquisa apontou a artificialidade de conhecimentos referentes às estruturas 

psicomotoras por parte das PEI’s, justamente pela pouca atenção que dão aos tão 

variados aspectos presentes em uma única atividade, como os circuitos, além das 

brincadeiras livres que não são vistas com a devida importância. O olhar psicomotor 

não se faz presente nas práticas observadas, pois não há acompanhamento nem 

valorização das interações nos diferentes momentos da rotina.  

Os profissionais, mesmo com algumas noções acerca do que seria a 

Psicomotricidade, descrevem as crianças e seu desenvolvimento na creche com frases e 

termos bastante repetitivos nos relatórios individuais, que tendem a classificar os 

educandos. Não há descrição das experiências, evidenciando perceptividade docente 

com as construções e diferentes limitações infantis. As avaliações realizadas a partir de 

outros materiais produzidos pelos próprios professores também não pontuam questões 

relacionadas ao que tem sido efetivado nos planejamentos, pois costumam se orientar 

por uma pauta enviada pela Gerência de Educação Infantil que, nesta unidade escolar, é 

seguida à risca, sem que sejam tratadas as especificidades locais.  

Nas reflexões trazidas pelas conversas realizadas, percebi o quanto ainda se faz 

necessário que o professor se aproprie também dos documentos nacionais elaborados 

para a Educação Infantil, pois estes propõem uma educação que enxerga a totalidade 

dos indivíduos sem se perder quanto à composição dos diferentes aspectos do 
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desenvolvimento da criança, valorizando as interações, brincadeiras e formas de 

expressão tão singulares.  Esses documentos funcionam como excelentes norteadores 

iniciais à prática da Educação psicomotora, explorando as peculiaridades do trabalho 

com crianças. 

A pesquisa, em síntese, não tencionou apontar práticas como certas ou erradas, 

mas sinalizar se os itinerários percorridos têm encontrado sua base em uma educação 

que, de fato, olhe para as crianças enquanto sujeitos.  A Educação psicomotora que se 

buscou observar foi aquela que, apesar das influências de uma formação que controlava 

os corpos, acontecesse por meio da valorização dos sentidos e toda expressividade que 

deles advém. 

Observou-se neste estudo o ponto de vista docente quanto ao potencial do corpo 

para apontar tudo o que muitas das vezes passa desapercebido pela visão fragmentada 

de homem, enraizada em seus próprios corpos, respaldados, ainda assim, em um 

discurso de valorização à corporeidade. E, à luz de todo o processo investigativo que a 

pesquisa representa, o objetivo maior fora toda a reflexão estimulada, contribuindo para 

que novos diálogos possam surgir na unidade escolar, estimulando novas práticas, como 

também que os leitores posam levar esses pontos de reflexões para outras instituições, 

para ampliar as discussões de forma que percebam as possibilidades de pôr em prática 

uma efetiva Educação psicomotora nas propostas pedagógicas das creches municipais 

do Rio de Janeiro. 
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ANEXO 1: CAPA DO DOCUMENTO ORIENTAÇÕES PARA PROFISSIONAIS 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL (GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) 
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ANEXO 2: CAPA DO DOCUMENTO ORIENTAÇÕES PARA PROFISSIONAIS 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL (GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) 
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ANEXO 3: CAPA DO DOCUMENTO CADERNO DE PLANEJAMENTO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL (GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) 
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ANEXO 4: CAPA DO DOCUMENTO ORIENTAÇÕES PARA A ORGANIZAÇÃO 

DA SALA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: AMBIENTE PARA A CRIANÇA CRIAR, 

MEXER, INTERAGIR E APRENDER (GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) 
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ANEXO 5: CAPA DO DOCUMENTO A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL (GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) 
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ANEXO 6: SUMÁRIO DO DOCUMENTO ORIENTAÇÕES PARA A 

ORGANIZAÇÃO DA SALA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: AMBIENTE PARA A 

CRIANÇA CRIAR, MEXER, INTERAGIR E APRENDER (GERÊNCIA DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL) 
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ANEXO 7: RELATÓRIO INDIVIDUAL DE UMA CRIANÇA  
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ANEXO 8: PLANEJAMENTO SEMANAL DA TURMA DE BERÇÁRIO 
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ANEXO 9: PLANEJAMENTO SEMANAL DA TURMA DE MATERNAL I 
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ANEXO 10: PLANEJAMENTO SEMANAL DA TURMA DE MATERNAL II 
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ANEXO 11 - CAPA DO PROJETO POLÍTICO ANUAL DE 2017 

 

 

 


