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“O ambiente educativo é aquele que vai 

proporcionar toda uma exploração por parte da 

criança. É neste ambiente educativo em que a 

criança poderá se expressar sem amarras. Tudo 

porque ali se constrói enquanto se vive todas 

aquelas dimensões, com todos os recursos 

disponíveis. Mas, a riqueza e a beleza daquele 

ambiente não podem ser reduzidas à aparência 

daquele espaço. Ambiente educativo é um espaço 

humanizado. Espaço humanizado é um ambiente 

educativo.” 

(Geraldo Peçanha de Almeida) 



RESUMO 

 
BORBA, Mayara Laiane Vieira Pedro. A importância da Psicomotricidade na escola: um 

estudo de caso na Educação Infantil e no 1º segmento do Ensino Fundamental. 2019. 58 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação Psicomotora) – Colégio Pedro 

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

 
 

O objetivo da pesquisa é investigar, na perspectiva da Psicomotricidade, o trabalho de 

algumas professoras de Educação Infantil e do 1º segmento do Ensino Fundamental que atuam 

em escolas públicas situadas no município do Rio de Janeiro e de São João de Meriti. A 

análise concentrou-se na importância da Psicomotricidade na formação dessas profissionais, 

bem como na participação ou não da Educação Psicomotora no processo de ensino-

aprendizagem. O referencial teórico utilizado tem como foco a importância da 

Psicomotricidade a partir dos movimentos espontâneos da criança e das atitudes corporais e 

suas relações. Para tanto trabalhamos principalmente com os seguintes autores: Alves, 

Almeida, Ferreira, Heinsius, Barros. A partir desse referencial foi realizado um estudo de caso 

no universo supracitado. Para fazer esse estudo, optou-se pela combinação da metodologia da 

observação participante com a da pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa foi feita através 

da aplicação de um questionário composto de três partes: identificação, formação educacional 

e relação do corpo do professor e dos estudantes com a Psicomotricidade. O estudo revelou 

que no cenário pesquisado até há espaço para Psicomotricidade, porém há certa resistência, 

pois o corpo ainda é visto como algo que precisa ser disciplinado e dominado. O grande 

desafio é levar a reflexão sobre a Educação Psicomotora ao ambiente escolar, fazendo da 

escola um lugar em que experiências vividas pelo sujeito no que se refere a sua 

individualidade, sua linguagem e sua socialização sejam constitutivas não só da educação do 

seu corpo, mas também do ser humano como um todo, conforme preconizado pela 

Psicomotricidade. 

 
Palavras-chave: Psicomotricidade. Educação Psicomotora. Fazer pedagógico. 



ABSTRACT 

 
 

BORBA, Mayara Laiane Vieira Pedro. The importance of Psychomotricity in school: a case 

study in Early Childhood Education and the first segment of Elementary School. 2019. 58 f. 

Course Completion Work (Specialization in Psychomotor Education) - Pedro II College, Pro-

Rectorate for Graduate Studies, Research, Extension and Culture, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 
The objective of the research is to investigate, from the perspective of Psychomotricity, the 

work of some teachers of Early Childhood Education and the first segment of Elementary 

School that work in public schools located in the municipality of. The analysis focused on the 

importance of Psychomotricity in the training of these professionals, as well as on the 

participation or not of Psychomotor Education in the teaching-learning process. The theoretical 

reference used focuses on the importance of Psychomotricity from the spontaneous movements 

of the child and from the body attitudes and their relationships. For this we work mainly with 

the following authors: Alves, Almeida, Ferreira, Heinsius, Barros. From this referential a case 

study was carried out in the aforementioned universe. In order to make this study, we chose the 

combination of the methodology of participant observation with that of qualitative research. 

The qualitative research was done through the application of a questionnaire composed of three 

parts: identification, educational formation and relation of the body of the teacher and the 

students with the Psychomotricity. The study revealed that in the scenario surveyed there is 

even room for psychomotricity, but there is some resistance because the body is still seen as 

something that needs to be disciplined and mastered. The great challenge is to take the 

reflection on the Psychomotor Education to the school environment, making the school a place 

in which the experiences lived by the subject with respect to their individuality, their language 

and their socialization are constitutive not only of the education of their body but also of the 

human being as a whole, as advocated by Psychomotricity. 

 
Keywords: Psychomotricity. Psychomotor Education. Teaching practice



RESUMEN 

 
 

BORBA, Mayara Laiane Vieira Pedro. La importancia de la Psicomotricidad en la escuela: 

un estudio de caso en la Educación Infantil y en el 1º segmento de la Enseñanza 

Fundamental. 2019. 58 f. Documento de conclusión del curso (especialización en educación 

psicomotora) – Colegio Pedro II, Decano de Estudios de Posgrado, Investigación, Extensión y 

Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 

 
 

 

 
El objetivo de la investigación es investigar, en la perspectiva de la Psicomotricidad, el trabajo 

de algunas profesoras de Educación Infantil y del 1º segmento de la Enseñanza Fundamental 

que actúan en escuelas públicas situadas en el municipio de Río de Janeiro y de São João de 

Meriti. El análisis se centró en la importancia de la Psicomotricidad en la formación de estas 

profesionales, bien en la participación o no de la Educación Psicomotora en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El referencial teórico utilizado tiene como foco la importancia de la 

Psicomotricidad a partir de los movimientos espontáneos del niño y de las actitudes corporales 

y sus relaciones. Para ello trabajamos principalmente con los siguientes autores: Alves, 

Almeida, Ferreira, Heinsius, Barros. A partir de ese referencial se realizó un estudio de caso en 

el universo arriba mencionado. Para hacer este estudio, se optó por la combinación de la 

metodología de la observación participante con la de la investigación cualitativa. La 

investigación cualitativa fue hecha a través de la aplicación de un cuestionario compuesto de 

tres partes: identificación, formación educativa y relación del cuerpo del profesor y de los 

estudiantes con la  Psicomotricidad. El estudio reveló que en el escenario investigado hasta hay 

espacio para Psicomotricidad, pero hay cierta resistencia, pues el cuerpo todavía es visto como 

algo que necesita ser disciplinado y dominado. El gran desafío es llevar la reflexión sobre la 

Educación Psicomotora al ambiente escolar, haciendo de la escuela un lugar en que 

experiencias vividas por el sujeto en lo que se refiere a su individualidad, su lenguaje y su 

socialización sean constitutivas no sólo de la educación de su cuerpo, pero también del ser 

humano como un todo, según lo preconizado por la Psicomotricidad. 

 
Palabras clave: Psicomotricidad. Educación Psicomotora. Hacer pedagógico. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A escola promove a socialização da criança, já que é um ambiente que permite 

encontros e experiências. Assim, as crianças aos poucos tomam consciência de si mesmas, do 

outro e de suas relações com o mundo. Discutir as implicações da Psicomotricidade no 

processo escolar e suas práticas na Educação Infantil e no primeiro segmento do Ensino 

Fundamental faz-se necessário para possibilitar uma abordagem ao ser humano em sua 

complexidade, nos aspectos subjetivo, corporal e cognitivo. 

Nas práticas psicomotoras destinadas ao trabalho educativo encontra-se o verdadeiro 

desafio de falar com as mais diferentes pessoas em formação, pois cada sujeito apreende o 

mundo de maneira singular, dentro de suas particularidades. As pessoas são diversas; isso vale 

também para os corpos, que são diferentes uns dos outros; logo, falar sobre e educar a 

corporeidade tem sido uma conquista gradual na escola. Esta, por sua vez, tende a 

desconsiderar o corpo e a diversidade, promovendo a uniformização e o privilégio da mente, 

através de métodos conteudistas e cadeiras enfileiradas. Permanece o desafio de esclarecer se 

as crianças estão sendo produtoras ou são meros produtos de atividades cognitivas de 

memorização, causando a imobilidade do aluno em sua mesa e no seu silêncio.  

As propostas que mais são vistas nas escolas tendem a fragmentar o sujeito, separando 

o momento motor do cognitivo, do operado e do subjetivo como se fosse uma colcha de 

retalhos. É necessária a composição de um espaço de aprendizagem que mobilize a 

globalidade do sujeito, aguçando sua criatividade, seu envolvimento, viabilizando o trabalho 

simbólico, funcional e construtivo. A experiência vivida pelo sujeito com o corpo e seus 

afetos através do meio em que está inserido é o que objetiva esse estudo, englobando o âmbito 

escolar e considerando ação, sentimentos e construção de conhecimentos nesse âmbito. Isso 

possibilita um olhar que vê além dos comportamentos observáveis, assegurando ao aluno um 

espaço livre para construir, expressar-se e conhecer a si e aos outros, bem como propicia 

também a relevância de uma formação docente na área e a importância da Educação 

Psicomotora na práxis. 

A fim de contribuir para pensar nesse ser humano como um todo, tal como 

preconizado pela psicomotricidade, esse estudo se propõe a fazer um estudo de caso com as 

professoras da Educação Infantil e do primeiro segmento do Ensino Fundamental que 

trabalham a Psicomotricidade em sala de aula. Como parte da metodologia da pesquisa, 

realizou-se a aplicação de um questionário, com o objetivo de traçar um perfil dessas 

professoras e refletir sobre a utilização de práticas psicomotoras na aprendizagem. A pesquisa 
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visa entender os pontos de vista de cada educadora, bem como conhecer suas experiências e 

possivelmente modificar o olhar sobre a Psicomotricidade, a fim de trazer uma 

conscientização sobre as relações afetivas na qual as especificidades do educando possam ser 

trabalhadas sem se perderem os conteúdos e os ideais pedagógicos. Trata-se de pensar o 

ambiente educativo como um modo de proporcionar ao aluno o reconhecimento do próprio 

corpo como uma forma de encontrar a si mesmo e ao outro. 

O estudo será organizado do seguinte modo: primeiro, realização de um diálogo entre 

os teóricos que pensam sobre a Psicomotricidade e o corpo. Depois será abordado como a 

pesquisa foi realizada e a metodologia adotada. Logo após, será apresentado a análise dos 

resultados da pesquisa. Por fim, as considerações das vivências através dessa pesquisa, bem 

como as conclusões do estudo. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 
Compreender a importância das relações que se estabelecem com a Psicomotricidade 

na escola. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 
Investigar as relações das professoras com a Educação Psicomotora na etapa da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental nos municípios do Rio de Janeiro e de São João 

de Meriti. 

Comparar as práticas da Psicomotricidade na Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental. 

Analisar e ponderar o interesse dos profissionais de educação em uma formação 

específica na área da Psicomotricidade, bem como suas ações pedagógicas corporais em sala 

de aula. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 
 

Esse trabalho se justifica pela importância do tema, visto que não se valoriza o 

movimento do corpo dentro da educação básica. Essa afirmação parte do pressuposto da 

experiência pessoal na minha prática pedagógica que constatou por meio da observação que 

nas escolas onde atuo não são frequentes atividades contendo o movimento motor, 

principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental. Sendo assim, a psicomotricidade é 

mais reconhecida na educação infantil, e, por isso, há uma necessidade da psicomotricidade 

dentro da práxis da educação, uma vez que, a educação psicomotora assegura no 

desenvolvimento funcional da criança e auxilia na expansão do equilíbrio de sua afetividade, 

através da interação com o ambiente. 

Portanto, a motivação para o presente trabalho fundamenta-se a partir da minha 

experiência como professora de Educação Infantil nos municípios do Rio de Janeiro e de São 

João de Meriti, da inquietação em ver espaço físico limitado no ambiente escolar e também da 

não valorização do corpo na prática pedagógica. Fazendo-se necessário a produção de material 

acadêmico que possa subsidiar sobre a importância das aprendizagens focadas na corporeidade, 

para que posteriormente, seja realizada uma intervenção ligada à psicomotricidade com os 

alunos. 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1 Breve histórico da Psicomotricidade 

 

 
A Psicomotricidade é uma ciência que busca fazer a conexão dos aspectos emocionais, 

cognitivos e motores nas diversas etapas da vida do ser humano. Envolvendo o movimento, 

que é constituído de inteligência e intencionalidade. 

Ao estudarmos a psicomotricidade notamos os seus componentes cognitivos, 

motriciais e afetivos. Ela é a “ciência que tem por objetivo o estudo da relação entre o 

pensamento e ação envolvendo a emoção, atende a todas as áreas que trabalham com o corpo e 

com a mente do ser humano” (ROCHA; ALVES, 2011, p. 52). Assim, a psicomotricidade 

procura propiciar a abordagem global do sujeito, na medida em que está voltada para o 

entrelaçamento entre mente, afeto e a motricidade. 

Na história, o surgimento da Psicomotricidade, juntamente com o estudo  do corpo, 

viveu um longo percurso marcado por transformações e reformulações durante o tempo, 

originando as concepções modernas e suas compreensões (COSTE, 1992; MELLO, 1987). As 

áreas que estudavam o comportamento humano e seu desenvolvimento foram imediatamente 

mais procuradas para que fosse possível um estudo mais detalhista da Psicomotricidade. 

Na Grécia antiga o corpo humano sempre foi valorizado, ocorrendo um culto ao 

esplendor físico, sendo a saúde do corpo uma virtude e este, por sua vez, revelava a beleza da 

alma. O homem, nesse contexto, teria que controlar suas emoções. 

Aristóteles (384-322 a.C) defendia que a matéria (corpo) é moldada pela alma (forma), 

formando uma única substância, a o ser humano. Mas em Aristóteles a alma ainda tem uma 

dimensão nutritiva, que compartilha com as plantas, uma dimensão sensitiva, que compartilha 

com os animais, e uma dimensão racional, específica do humano, que é, por isso, definido 

como animal racional. Note-se que essas três dimensões ou partes da alma correspondem mais 

ou menos às dimensões orgânica, afetiva e cognitiva estudadas pela Psicomotricidade. 

Fonseca (1993) afirma que só através dos estudos de Descartes a alma é (pensada como) uma 

substância pensante, um eu consciente, separado do corpo, substância extensa (COSTE, 1992; 

MELLO, 1987). Nesse caso, já que a alma é apenas pensamento, Descartes passa a considerar 

que só os humanos têm alma; plantas e animais seriam só corpo, máquinas complexas sem 

alma -- o que, de certa maneira, cava um abismo entre o humano e o restante da natureza 

material e, na medida em que o corpo dele é substância extensa, “material”, cava um abismo 

entre além e corpo, que a visão holística da Psicomotricidade tentará superar.  
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Convém ressaltar que essa ideia de uma separação radical entre alma e corpo que ficou 

célebre como cartesianismo pode ser relativizada, na medida em que, na sexta das sua 

Meditações de Filosofia Primeira, ele pensa a relação entre corpo e alma não como a de um 

piloto em seu navio, mas como uma mistura, uma real unidade. 

Entre os anos de 1928 à 1946, referente ao período maturacionista, os primeiros 

estudos que envolviam motricidade estavam em destaque. Testes com o intuito de avaliar a 

conduta motora eram executados, reunindo especialista da área. 

Historicamente o termo “psicomotricidade” aparece a partir do discurso médico, mais 

precisamente neurológico, quando foi necessário, no início do século XIX, nomear as zonas 

do córtex cerebral situadas mais além das regiões motoras. 

Com o desenvolvimento e as descobertas da neurofisiologia, começa a destacar-se que 

há diferentes disfunções graves sem que o cérebro esteja lesionado ou sem que a lesão esteja 

claramente localizada. São descobertos distúrbios dos gestos. 

A partir da necessidade médica de encontrar uma área que explique certos fenômenos 

clínicos que se nomeia pela primeira vez a palavra psicomotricidade, no ano de 1870. 

As primeiras pesquisas que dão origem ao campo psicomotor enfocam a parte 

neurológica. 

A figura de Dupré, neuropsiquiatra, em 1909, é fundamental para contribuir com a 

psicomotricidade, já que afirmava a independência da debilidade motora. 

Em 1925, Henry Wallon, médico psicólogo, relaciona o movimento ao afeto, a 

emoção, ao meio ambiente e aos hábitos do indivíduo. É em Wallon que surge a relação 

intrínseca tônus-emoção, chamado diálogo tônico, que prega que atividade postural e de 

relação tem raiz comum. 

Em 1935, Edouard Guilmain, neurologista, desenvolve um  exame psicomotor para 

fins de diagnóstico e prognóstico. 

Em 1947 Julian Ajuriaguerra, psiquiatra, redefine o conceito de debilidade motora, 

considerando-a como uma síndrome com suas próprias particularidades. 

Na década de 70, diferentes autores definem a psicomotricidade como relacional, 

dando maior importância à relação, a afetividade e ao emocional. Le Boulch surge com um 

trabalho de Educação Psicomotora, em que buscava conscientizar os professores do primeiro 

grau quanto aos problemas dos alunos. Entendia que a criança inadaptada desenvolveria suas 

potencialidades, se apropriando do ambiente escolar. Surgem então, atreladas a esse assunto, 

as contribuições da Psicomotricidade. Com conceitos e construções teóricas sobre o assunto. 

Na década de 1980 aparece uma definição para Psicomotricidade, sendo concebida 
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como uma motricidade de relação, na perspectiva do corpo em movimento, no qual acontecem 

deslocamentos e construções da realidade, incorporando conceitos psicanalíticos em sua 

formação. Nesse período enfatiza-se a importância da relação, da afetividade e do momento, 

atuando em prol da terapia psicomotora. Assim, a Psicomotricidade não se compreende mais 

apenas como um ato individual, mas como um diálogo do eu com o outro. Surge assim o 

termo corpo-sujeito que compreende a ideia de “um corpo em movimento e um corpo em 

relação” (MASTRASCUSA; FRANCH, 2016, p. 13). 

Logo depois, outros pesquisadores continuavam estudos sobre a área que se refletem 

até os dias de hoje (MELLO, 1987). Tendo como norte a pesquisa teórica, buscando a 

compreensão sobre o desenvolvimento da criança, aprofundando-se mais tarde no estudo entre 

o atraso intelectual e o desenvolvimento motor, pesquisando sobre a habilidade manual e a 

aptidão motora em determinada faixa etária. As contribuições enfatizando a relação, o 

movimento e as emoções, redefinindo os objetos da Psicomotricidade foram bem comentadas 

nessa época. 

 
A história da psicomotricidade, representada já um século de esforço de ação 

e de pensamento, a sua cientificidade na área da cibernética e da informática, 

vai-nos permitir certamente, ir mais longe da descrição das relações mútuas e 

recíprocas da convivência do corpo com o psíquico. Está intimidade 

filogenética e ontogenética representam o triunfo evolutivo da espécie 

humana; um longo passado de vários milhões de anos de conquistas 

psicomotora (FONSECA, 1988, p. 99). 

 

 

Eis que chega a década de 1990, momento marcado ainda mais profundamente pela 

influência da psicanálise. Enfocando o campo da clínica psicomotora, em que o 

psicomotricista tem uma relação de transferência, visando o simbólico e o sujeito é desejante 

com o seu corpo em movimento. A escola americana nessa década insistia em uma concepção 

perceptivo- motora. 

No Brasil, a história da Psicomotricidade acompanha a história de outros países. Na 

década de 1950 sofremos grande influência da escola francesa que objetivava a reeducação 

psicomotora. E é no fim de 1960 que a Psicomotricidade ganha destaque se empenhando na 

correção de distúrbios no desenvolvimento das crianças portadoras de necessidades especiais, 

aproximando ainda mais o Brasil da escola europeia. 

Na década de 1970 o Brasil passa para uma abordagem relacional, valorizando os 

movimentos espontâneos e o modo de ver e sentir o mundo. Em 1980 funda-se a sociedade 

Brasileira de Psicomotricidade e no fim dos anos de 1990, essa reconhece a Psicomotricidade 

como ciência. 
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A evolução da Psicomotricidade, bem como sua formação, engloba diferentes linhas 

de pensamentos. A princípio vinculou-se ao cuidado com o corpo,  desconhecendo os 

cuidados com as emoções e cognição. Em outro momento atrelou-se a ideia de 

Psicomotricidade ao movimento. Segundo Machado e Tavares (2010), há três dimensões 

centrais: tônico emocional, cognitiva e instrumental. Enxergando o corpo em sua totalidade, 

nesse sentido a Psicomotricidade era entendida como uma motricidade relacional. 

Ainda segundo a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, “Psicomotricidade é a 

ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo em movimento e em 

relação ao seu mundo interno e externo” (ABP, 2017). Recebendo contribuições  de diversas 

áreas do conhecimento, ela proporciona práticas e teorias que objetivam uma melhor 

compreensão do corpo e auxilia na compreensão do indivíduo em sua totalidade, permitindo 

trocas de experiências, novas redes, liberdade, improviso, criação, um autoconhecimento, 

conhecimento do outro e da sociedade. Para Fonseca (2001, p.42): 

 

A Psicomotricidade como ciência é entendida como o campo transdisciplinar 

que estuda e investiga as relações e as influências recíprocas e sistêmicas, 

entre o psiquismo e o corpo, e, entre o psiquismo e a motricidade, emergentes 

da personalidade total, singular e evolutiva que caracteriza o ser humano, nas 

suas múltiplas e complexas manifestações biopsicossociais, afectivo-

emocionais e psicosóciocognitivas”.  

 

 

Conforme Alves (2012), Psicomotricidade é ação, movimento, corpo e envolve todo 

ato do indivíduo, compreendendo o seu desejo e o seu querer.E a escola precisa facilitar para 

criança condições de autoconhecimento e aprendizagem. Compreender a Educação 

Psicomotora como uma educação de base na escola parece ser um grande desafio. Faz-se 

necessário a exploração das estruturas psicológicas, motoras, emocionais, neurológicas e 

sociais do indivíduo. 

 

 
A Psicomotricidade favorece a aprendizagem quando reconhecem que diferentes 

fatores de ordem física, psíquica e sociocultural atuam em conjunto para que se dê a 

aprendizagem. Trabalhando o ser humano, cada uma das etapas possibilita-o 

alcançar a consciência corporal, a consciência do mundo que o cerca, o 

relacionamento deste com o seu corpo e com o que está ao seu redor. Proporciona ao 

indivíduo a capacidade de ser, ter, aprender a fazer e a fazer, na medida que se 

reconhece por inteiro, alcançando a organização e o equilíbrio das relações com os 

diferentes meios e a sua distinção, relacionando-se com o mundo de forma 

equilibrada (ALVES, 2012, p.153-154). 
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O corpo e motricidade estão no centro da evolução humana no contexto sócio-afetivo, 

conforme afirma Fonseca (2010, p.12): 

 

‘O ser humano relaciona-se com o meio ambiente e com a natureza por meio 

do seu corpo e da motricidade que é entendida por esse autor como ação e 

resposta adaptativa, que assegura a preservação do ser humano.’ A 

comunicação verbal e não-verbal com os nossos semelhantes se fundamenta 

por meio da motricidade, exprimindo as nossas emoções e o nosso estado de 

espírito (FONSECA, 2010, p.12). 

 

 

O docente, a aprendizagem e o ensino possuem  uma ligação entre si que vai além do 

fazer pedagógico. O professor necessita se autoconhecer, distanciar-se do corpo 

biopsicossocial e “mergulhar” no corpo construído pelas marcas que o outro fez. Sendo assim, 

sua imagem e esquema corporal configura-se e o respeito à especificidade de cada criança 

acontece. Para alcançar a percepção do outro, o professor precisa perceber-se. Daí a 

Psicomotricidade entra em ação, visando a totalidade humana. Em nosso cotidiano, há 

limitações que o sistema impõe nas quais o brincar e o aprender não se misturam. O estudo 

visa tratar a aprendizagem a partir das experiências e das reflexões sobre as interações do 

corpo em movimento. 

O homem engloba pensamento e corpo. O estudo da Psicomotricidade tem favorecido 

o entendimento de que precisamos ser marcados pelo outro para sermos sujeitos. Contribuindo 

para sua organização psicomotora de base. Segundo Alves (2013), a construção da imagem de 

si mesmo precisa estar vinculada à infância. E a imagem corporal do educando pelo olhar 

psicomotor do professor. 

O foco da presente investigação consiste nas relações dos professores com a educação 

psicomotora, trazendo a indagação sobre a formação na área e o uso da mesma no processo de 

aprendizagem das crianças. Por isso, toda a fundamentação teórica teve como desígnio 

apresentar os conceitos, definições e história da psicomotricidade, visto que, essa informação 

é essencial para uma melhor compreensão da temática proposta. 
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5. PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

 
O estudo apresentado aqui trabalha na perspectiva da pesquisa qualitativa e estudo de 

caso, uma vez que desejo entender a prática psicomotora na prática e a atuação do  professor 

mediante no seu fazer pedagógico. A abordagem qualitativa permite valorizar o contexto e 

levar em consideração o ponto de vista do investigado, trazendo como dado de análise do caso 

estudado. A abordagem qualitativa surge como um a possibilidade de produção de 

conhecimento científico, por levar em conta a realidade vivenciada pelo objeto em estudo no 

seu contexto histórico e social. No que diz respeito à pesquisa qualitativa cabe trazer Godoy 

(1995, p.21): 

 
Hoje em dia a pesquisa qualitativa ocupa um reconhecido lugar entre as várias 

possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas 

intricadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes. “ o fenômeno em 

estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os 

pontos de vista relevantes. Vários tipos de dados são coletados e analisados para que 

se entenda a dinâmica do fenômeno. 

 

 

Ao enfatizar para os professores a relevância do trabalho psicomotor no ambiente 

escolar, busquei encontrar atividades para Educação Infantil e primeiro segmento do Ensino 

Fundamental. 

Nesse processo é importante salientar que faço parte do universo da pesquisa e as 

considerações que aqui apresento partem da minha docência nessas escolas. Dessa 

perspectiva, questiono as possibilidades da Psicomotricidade como prática educativa. 

A pesquisa tem como categoria um estudo de caso, cujo objeto é uma unidade que se 

analisa profundamente. Visa ao exame detalhado de um ambiente, de um simples sujeito ou de 

uma situação em particular. Tem por objetivo proporcionar vivência de  realidade por meio da 

discussão, análise e tentativa de solução de um problema extraído da vida real. Apresento a 

contribuição de Godoy (1995, p. 25) para pensa-la: 

 
[...] O estudo de caso tem se tornado a estratégia preferida quando os pesquisadores 

procuram responder às questões "como" e "por quê" certos fenômenos ocorrem 

quando há pouca possibilidade de controle sobre os eventos estudados e quando o 

foco de interesse é sobre fenômenos atuais, que só poderão ser analisados dentro de 

algum contexto de vida real.  

 

 
Como metodologia, optei pela aplicação de questionário, onde o entrevistado se 

identifica por nome, idade, gênero, tempo de Magistério, etapa/ano de escolaridade, prefeitura 
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em que trabalha, tempo de serviço na mesma, trabalho anterior e período trabalhado. Depois 

enfatizei a formação educacional de cada um, englobando ano de formação e instituição 

pertencentes. Por último foram feitas sete perguntas inerentes à Psicomotricidade, formação 

específica nessa área, prática docente através dessa perspectiva e interesse futuro na área. 

As interrogações foram: 

 
• Você já ouviu falar em Psicomotricidade? Onde? 

• Já fez algum curso sobre Psicomotricidade ou almeja? 

• O que você entende por Educação Psicomotora? 

• Você acredita que a Educação Psicomotora seja importante para a prática docente? Por 

que? 

• Você acredita que a educação Psicomotora facilita a aprendizagem do educando? 

Explique: 

• Seria possível aplicar a Educação Psicomotora da Educação Infantil ao 1º Segmento do 

Ensino Fundamental? 

• Que tipos de ações pedagógicas corporais você realiza com sua turma? 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 
 

Como já acentuado no capitulo anterior, as entrevistas foram realizadas com 

professoras do município do RJ e de São João de Meriti. Dessa forma, as professoras serão 

aqui identificadas pelas letras iniciais de seus nomes. Sendo assim: 

Professora A, graduada em Letras (Português/Espanhol), 2008, atua com o Pré I. 

Especialização em Gestão Escolar. 

Professora C, graduada em Letras (Português/Literatura), 2009, atua com Pré II. 

Especialização em Neurociência Pedagógica. 

Professora L, graduada em Pedagogia, 2017, atua com o Pré II. 

Professora M, graduada em Serviço Social, 2009 e Pedagogia, 2013, atua com o Pré I. 

Especialização em Gestão escolar Integrada. 

Professora S, graduada em Teologia 1995 e Pedagogia, 2006, atua com o Pré I. 

Professora L, cursando Pedagogia, atua com o Pré II. 

Professora T, graduada em Pedagogia, 2016, atua com o Pré II. Especialização em 

Psicopedagogia. 

Professora T, cursando Pedagogia, atua no Pré II. 

Professora R, graduada em Pedagogia, atua no 1º ano. Cursando História e especialista 

em Educação tecnológica. 

Professora S, graduada em Pedagogia, atua no 5º ano. Especialização em Gestão  

escolar. 

Professora R, graduada em Pedagogia, atua no 2º ano. Especialização em Gestão 

educacional e Planejamento, Implementação e Gestão da Educação à Distância. 

Utilizou-se para tal um questionário com 11 professoras regentes de turma, sendo 4 do 

município de São João de Meriti e 7 do município do Rio de Janeiro. Algumas lecionam na 

Educação Infantil e outras no Ensino Fundamental. Há professoras que atuam nas duas etapas. 

A faixa etária das entrevistadas variam de 25 a 58 anos. O tempo de serviço varia muito entre 5 

a 27 anos. 10 entrevistadas fizeram Curso Normal durante o Ensino Médio, com exceção de 

uma. Já na Graduação, duas professoras estão cursando Pedagogia, sete já são pedagogas e 

duas se formaram em Letras. Duas professoras têm formação em Serviço Social e Teologia e 

uma está fazendo outra graduação em  História. Cinco professoras possuem Especialização em 

alguma área ligada à educação. 

A pesquisa em questão foi realizada com professoras que atuam da Educação Infantil ao 

5º ano. A escola situada no município do Rio de Janeiro (RJ) localiza-se no bairro de Fazenda 

Botafogo, atendendo à Pré-escola, com público oriundo das comunidades locais das 

imediações com difícil acesso. São 8 salas de aula, 1 sala de leitura, 1 sala de recursos, 1 
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auditório, secretaria, sala dos professores, área externa e parquinho. Já a escola do município 

de São João de Meriti, localiza-se no bairro de Vilar dos Teles e atende a demanda da região. 

Recebendo alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental. Possuindo 1 

secretaria, 1 sala dos professores, 1 sala de Educação Especial, 8 salas de aula e um pátio. 

 

  

6.1 Conhecimento do docente sobre Psicomotricidade 

 
Durante a entrevista percebeu-se que todas as professoras consideram importante o 

trabalho com o corpo na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. E que acreditam que a 

relação corpo-razão deve ser empregada. 

Por esse panorama, a primeira pergunta foi a seguinte: “Você já ouviu falar sobre 

psicomotricidade? Onde? Ao longo da sua formação ou na prática?” Dessa forma, as respostas 

para essas perguntadas sobre a Psicomotricidade foi sim, sendo que 3 comentaram que o 

assunto só foi explorado durante sua formação, já o restante cita que tanto na prática como ao 

longo de sua formação discutiram o assunto. Confira a seguir: 

 
Sim. Na Pós Graduação. (A) 

Sim. Na minha formação de professores e no Ensino Médio.(C) 

Sim. Realizei um trabalho da Pós sobre esse tema e no curso de Pedagogia (R) 

Sim. Ao longo da minha formação e também na prática em sala de aula. (S) 

Sim. Desde o início do Ensino Médio passei a ter contato com o assunto. (C) 

Sim. Ao longo da minha formação. (T) 

Sim, na minha prática diária e na faculdade. (L) 

Sim. Ao longo da formação teórica e na prática. (S) 

Sim. Ao longo da formação em algumas disciplinas e na prática. (M) 

Sim. Já ouvi falar em palestras durante a minha prática escolar e também na minha 

formação. (L) 

Sim. Durante a minha formação acadêmica e na prática pedagógica. (R) 

 

A pergunta seguinte consisitiu em averiguar o conhecimento na educação psicomotra. 

Portanto, a pergunta foi a seguinte: “O que você entende por educação psicomotora?”. Assim,  

os docentes defenderam ser um estudo sobre o corpo e suas particularidades, bem como seu 

desenvolvimento. Poucos comentaram da importância vinculada a socialização, a relação com 

outro e a importância para a aprendizagem. 

 
É a educação que promove o conhecimento do desenvolvimento psicomotor.(A) 

É o estudo da relação entre movimento e desenvolvimento de forma plena e 

significativa. (C) 

É uma ciência que faz a conexão dos aspectos emocionais, cognitivos e motores.(R) 

Ela considera todos os aprendizados pré-escolares, levando a criança a tomar 

consciência do seu corpo, da lateralidade, a situar-se no espaço, a dominar seu tempo, 

a adquirir habitualmente a coordenação de seus 

gestos e movimentos. (M) 

O estudo do ser humano a partir do corpo em movimento. (C) 

É a ação de brincar e de jogos como elemento principal para impulsionar o processo 

de aprendizagem.(T) 

Ela integra funções motoras e psíquicas, promovendo maturidade ao sistema 
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nervoso.(L) 

Uma prática desde o início da vida da criança que a leva a tomar consciência do seu 

próprio corpo, situar-se, ampliar sua coordenação motora. Ela beneficia a formação do 

corpo, a essência da 

personalidade, o grafismo.(S) 

Entendo como ações educativas voltada para movimentos que levam a criança a tomar 

consciência do seu 

corpo, lateralidade, tempo e espaço.(M) 

Trabalha a consciência corporal, domínio do espaço e as habilidades da 

coordenação...(L) 

É uma educação que tem por finalidade ajudar o educando no seu desenvolvimento 

cognitivo e a atuar e 

situar-se num mundo que está em constante transformação.( R) 

 

 
 6.2 Pretensão de formação na área 

 

Esse tópico foi subsidiado pela seguinte pergunta: “Já fez algum curso sobre 

psicomotricidade ou planeja fazer?”. Por esse motivo, as respostas das professoras em sua 

grande maioria alegaram que ainda não possuem uma formação específica nessa área, porém 

almejam cursar Psicomotricidade. E as que têm alguma formação no assunto, comentaram que 

os cursos não possibilitam pesquisas à fundo sobre o tema, como exposição de ferramentas e 

prática integrada. 

 
Sim(A) Ainda não fiz, porém planejo.(C)  

Sim. Fiz à distância...(R)  

Sim.(S) Não fiz, mas desejo(C)  

Sim, curso de capacitação(T) 

Não fiz, mas tenho interesse(L) 

Já fiz.(S) Não fiz, contudo tenho interesse.(M) 

Já fiz curso e Simpósio sobre o tema(L)  

(Não realizei, mas leio sobre o assunto...R) 

 

Conclui-se então a necessidade de uma disciplina na grade curricular da área de 

Educação sobre a Psicomotricidade. 

 

 
6.3 A importância da Educação Psicomotora segundo os docentes 

 

 
Ao serem indagados com a pergunta sobre a importância da Educação Psicomotora na 

prática docente as respostas foram as mais variadas. Por isso a pergunta elaborada para 

conseguir reunir as informaçoes necessárias foi essa: “Você acredita que a educação 

psicomotora seja importante para a prática docente? Por que?” Algumas professoras 

relacionaram o trabalho psicomotor com o tratamento de possíveis transtornos dos discentes ou 

mesmo sinalizações de “limitações”. Outras já a vincularam como um tipo de aprendizagem 

que possibilita ao aluno noção espacial, formação de esquema corporal, trabalho com o corpo 

em geral. Algumas, no entanto, entrelaçam aprendizagem lúdica, formação integral da criança, 
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exposição de potencialidades e interação com o meio. 

Algumas professoras entrevistadas refletiram também sobre a importância da educação 

motora no quesito de planejamento. Haja visto que tal tema norteia o trabalho da escola, 

expressando multifuncionalidades, para que a criança alcance um desenvolvimento pleno. 

 

 
Aprendemos com ela a identificar e tratar transtornos...(A)  

Com ela há aprendizagem e desenvolvimento pleno.(C) 

Fatores como lateralidade, organização e noção especial são inseridos através dela.(R) 

Contribui com o desenvolvimento integral da criança.(S) 

 Educação que trabalha com o corpo em favor do aprendizado.(C)  

Desenvolve potencialidades, promovendo interação entre os indivíduos.(T) 

 É indispensável para o esquema corporal da criança.(L) 

Formação de base, imprescindível.(S) 

 (Se realizada e vivenciada ajuda no seu desenvolvimento.(M)  

(Abrange diversas áreas ao mesmo tempo na atividade.(L)  

Desenvolvimento de maneira lúdica e plena. (R) 

 

 
6.4 Ações pedagógicas corporais realizadas no ambiente escolar 

 

 
Assim a pergunta para esse tópico foi a seguinte: “Que tipo de ações corporais você 

realiza com a turma?” Diante desses questionamentos sobre que tipo de ações pedagógicas com 

o corpo as professoras realizam com seus alunos, obtivemos as seguintes respostas: 

 
Jogo em dupla com alunos em diferentes níveis de aprendizagem. (A)  

Momentos de relaxamento, inserindo experiências psicomotoras. (C)  

Atividades envolvendo lateralidade, equilíbrio, postura...(R) 

Na recreação: pular corda, amarelinha...(S)  

Dança, encenação, faz-de-conta, mímica...(C) 

Através de músicas, brincadeiras com deslocamento, circuitos...(T)  

Atividades como pular corda, empilhar e desempilhar, dominó...(L)  

Manuseio de massa de modelar, alinhavos, lançar bolas ao ar...(S)  

Reprodução de sons, criar artes plásticas, dramatizações...(M) 

Criar fantasias e se relacionar com o outro, correr, engatinhar...(L) 

 Contação de histórias e atividades que ajudam no desenvolvimento da criança. (R) 

 

Algumas professoras acreditam que atividades dirigidas e até mesmo improvisadas são 

um meio eficaz de se trabalhar a Psicomotricidade. Essa realidade nos direciona a Alves 

(2011), que na instituição escolar o importante é a necessidade de todos participarem do 

desenvolvimento da criança, de liberdade, de expressão, possibilitando vivências. Notamos nas 

respostas obtidas que o corpo é visto como meio de autoconhecimento e mediação da 

aprendizagem. Ainda a esse respeito, dialogamos com Alves (2011, p. 173): 

 
Mas o sistema educacional persiste em dissociar corporalmente, em fragmentar a 

criança em cognitivo, afetivo e motor, esquecendo-se do psíquico. Esquece que o 

movimento é a chave da vida e existe em todas as formas com que esta se apresenta. 

Quando o homem desempenha movimentos intencionais. Quando o homem 

desempenha movimentos intencionais, ele está coordenando os domínios cognitivos, 

psicomotor e afetivo. 
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O ambiente escolar deveria atender às exigências do corpo, que vive em intensa 

transformação. Oportunizando ao sujeito, a conscientização do seu próprio corpo, bem como 

seu movimento, que está ligado diretamente a crianças, ligando-a com o mundo. Essa prátca 

permiti em uma melhor organização enquanto sujeito ativo na sociedade. 

Segundo a pesquisa nota-se que as professoras até consideram o corpo relevante, porém 

muitas de suas ações pedagógicas limitam-se a momentos. Observa-se isso no contato diário 

como colega de profissão. Um questionamento surge após a reflexão de tal fato será que isso é 

proveniente de sua formação tradicional e engessada ou devido à não conscientização do corpo 

das profissionais? 

Conforme Alves faz-se necessário o docente conscientizar-se sobre o corpo, 

disponibilizando-o para o aluno. 

 

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 indisciplinas, preguiça, 

superdotação, hiperatividade, hipoatividade, agressividade, afetividade etc., 

comportamentos muitas vezes não aceitos ou incompreendidos, que os professores 

tomam para si, como se o aluno tivesse trazendo à tona, para travar com ele (o 

professor) ali,em plena sala de aula, diante de todos os alunos essas questões 

(ALVES, 2013, p. 22). 

 

 

 

 

 

 

 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Ao realizar uma análise comparativa dessas professoras, conclui-se que o gênero, a 

faixa etária, a formação educacional pouco influencia em suas contribuições psicomotoras. As 

que relatam acesso à Psicomotricidade, reconhecem o corpo como fonte de experiência e saber. 

Vale ressaltar também que foi identificado nesse estudo que as professoras que atuam 

no 1º Segmento do Ensino Fundamental, utilizam momentos repartidos de suas aulas 

conteudistas para os alunos adquirirem conhecimento de espaço e recreação. Já as que 

lecionam na Educação Infantil, usam diferentes meios de jogos e atividades lúdicas para 

introduzirem os conceitos que precisam ser exploradas em sala de aula. Percebe-se também 

que a Psicomotricidade é uma ciência pouco destacada no currículo na graduação de 

Pedagogia, pois por intermédio dos relatos apresentados na entrevista há superficialidade na 
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experiência da formação. Esse aspecto chama a atenção quanto à necessidade da criação de 

disciplinas sobre o tema. A fim de favorecer vivências psicomotoras ao integrar a área 

cognitiva com a compreensão da importância do corpo no processo educativo. 

Concluo, portanto que a escola precisa de revolução, de educadores que surpreendam e 

que inovem. A principal meta é fazer coisas novas, formar criadores, inventores, descobridores. 

Formar mentes que estejam em condições de criticar e não aceitar tudo que se propõe. 

Valorizando sua totalidade e uma segurança afetiva, expressando-se de modo integral. A 

importância da Psicomotricidade na escola, portanto, aguça no aluno a exteriozação de suas 

emoções, a interação com o ambiente, com o objeto e com o outro sendo de suma importância. 

Assim, a Psicomotricidade facilita e engrandece o processo de aprendizagem, pois o 

aprender estar correlacionado com o vivenciar, quer dizer, tudo que é imposto segue uma 

mecânica básica, pois facilmente é esquecido e desprezado. Logo, a ação corporal é condição 

essencial para que a educação Psicomotora possa progredir. Desse modo, esse estudo 

identificou que é através das relações diárias que os alunos podem agregar novos 

conhecimentos e, através de descobertas, identificarem os seus receios sendo conduzidos de 

forma prazerosa ao crescimento de novas aprendizagens. 

Por toda essa perspectiva, a análise pormenoriza que a solução para a melhoria do 

ensino brasileiro, dentre tantas concepções, é trabalhar a Psicomotricidade no ato de aprender 

consigo e com o outro, uma vez que essa ação proporciona uma formação de indivíduos 

autônomos, críticos e criativos. Um aluno que não aprenda de forma fragmentada, mas de 

forma global, em sua totalidade. Só assim seremos sujeitos de nossa própria aprendizagem. 

A falta de consciência corporal dentro da instituição de ensino será superada quando os 

saberes psicomotores necessários forem condensados e indispensáveis na prática educativa, e 

que esta por sua vez, seja coerente com os padrões éticos que regem a sociedade. Ao 

disponibilizar múltiplas experimentações e expressões, promovendo oportunidades de trabalho 

em grupo colaborativos, já que, isso possibilita o diálogo, a participação livre, a troca e a 

articulação de experiências. Essa montagem de conexões que permitem múltiplas ocorrências é 

fundamental, usando fatores como a concepção, o compromisso, materiais e espaços, 

desenvolvendo um ambiente intuitivo e funcional, propondo a aprendizagem e o conhecimento, 

a colaboração e a criação para o educando explorar os temas relacionais. A provocação de 

situações de inquietação criadora deve ser constante nas aulas, pois permite reações individuais 

e grupais, encoraja a troca entre todos os envolvidos, incentiva a participação de todos na 

resolução de problemas apresentados de forma autônoma e cooperativa e elabora problemas 

onde os estudantes reformulam seus  pontos de vistas, mesmo ainda na Educação Infantil.  

Outro ponto que requereu destaque são os caminhos diferentes para as aulas, inserir a 

socialização e a humanização das relações é um diferencial. Explorando assim, o acesso e o 
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cruzamento de informações e de participações dentro do roteiro da aula. A mobilização da 

Educação Psicomotora considera sua bagagem pessoal como ponto de partida no processo de 

construção do conhecimento. Propiciando não só a livre expressão, mas o confronto de ideias e 

a colaboração entre os estudantes, permitindo o aguçamento da observação e da interpretação 

das atitudes dos atores envolvidos. De modo a implementar situações de aprendizagem que 

considerem as experiências, conhecimentos e expectativas que os estudantes já trazem consigo. 

Dentro desse estudo compreendeu-se que o educador deve ser movido pelo desejo da 

problematização em sala de aula, vivendo sua práxis com alegria, sem abrir mão do sonho, do 

rigor, da seriedade e da simplicidade inerente ao saber-competência. É imprescindível que o 

comportamento do professor seja de um observador/ interventor. 

Posto todas essas peculiaridades, cabe ao professor ter em seu comportamento em sala 

de aula um mover de  coletividade na multiplicidade dos seres com as diferenças de cada um. 

Servindo de combustível na escola para uma participação coletiva, onde há comunicação, 

interferência e modificação na mensagem. Baseando-se na ideia interação colaborativa. Há 

necessidade também de se trabalhar conexões estabelecidas na liberdade de trocas. Ao 

propiciar a existência de significações e associações. Sendo assim, o professor não transmite 

conhecimento, mas ele oferece múltiplas informações, através de sons, jogos. Atividades 

lúdicas, expressões corporais, brincadeiras, entre outros. Aguçando o senso crítico do educando 

e apresentando enfoques de diversas disciplinas. Permitindo-o assim, associar, criar, transitar 

livremente entre as disciplinas e até ir além das mesmas, gerando novas sínteses. Nota-se a 

necessidade de estabelecer também, um contato dialógico com o discente, onde a comunicação 

é o resultado da união da emissão e da recepção, permitindo o entendimento dos assuntos 

propostos, cujo Resultado é uma Educação Motora eficaz. 

Essa pesquisa também concluiu que os professores não devem formar seus educandos 

no intuito de treiná-los no desempenho de tarefas, mas usar o afeto, o vínculo e a experiência, 

para aproximar-se dos mesmos e elucidá-los na condução à reflexão crítica de suas consciência 

corporal. Essas atitudes permitem que o corpo discente caminhe em prol de uma sociedade 

mais justa e de valores igualitários. Os professores agindo assim, além de educar, estarão 

oportunizando uma melhor consicientização. Na Educação Infantil, quanto no Ensino 

Fundamental, é importantíssimo a pesquisa, tanto por parte do educador, como do  aluno, pois 

esta fundamenta debates e questionamentos, propondo estímulo e criação. O ato de educar 

exige segurança, comprometimento e competência, para isso é necessário que o profissional da 

educação esteja em constante estudo sobre a Educação Psicomotora, f o cad o  na  

ap r i mo r ação  e coordenando com êxito as atividades de sua classe. A consequência será a 

libertação de várias expressões no contato dual, tendo uma proximidade com afeto e o prazer. 

Há relatos de experiência, onde a maioria dos professores recém-formados ou em 
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formação, usam a Psicomotricidade através de momentos. Sendo assim, esses educadores 

trabalham com a ausência do concreto, ou mesmo visando somente resultados psicomotores. 

Esquecendo-se que mais importante do que realizar uma corrida de obstáculos o mais rápido 

possível é desenvolver seu corpo e sua mente com equilíbrio, criando possibilidades para sua 

construção e produção.  

Por fim, conlui-se que tanto professor como alunos aprendem no processo de ensino. 

Tal profissional é democrático e considera que ensinar se dá ao longo da produção de 

condições da aprendizagem crítica, criativa, investigativa e inquieta. Compondo dessa forma 

alunos curiosos, humildes e persistentes, sendo sujeito do saber ensinado, de modo a construir 

e reconstruir quantas vezes forem necessárias. 
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ANEXO A- QUESTIONÁRIO 
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