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RESUMO 

 

RIBEIRO JÚNIOR, Milton Felisberto. A contribuição psicomotora na Educação Básica 

(Anos Iniciais): A interferência positiva no processo de aprendizagem. 2019. 73 f. Trabalho 

de Conclusão de Curso (Especialização em Educação Psicomotora) – Colégio Pedro II, Pró-

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

 

O presente estudo buscou analisar os alcances e os limites da prática psicomotora nos 

processos de aquisição da leitura e da escrita das classes de alfabetização. Visto que a 

Psicomotricidade desempenha uma contribuição essencial para Educação Básica e quanto 

mais cedo à prática da Psicomotricidade for inserida no ambiente escolar, melhores serão os 

benefícios cognitivos, afetivos e motores e consequentemente o processo de ensino-

aprendizagem será favorecido, além de contribuir para construção do sujeito. Nesse contexto, 

realizo uma crítica dizendo que a Educação Psicomotora veio preencher as exigências reais do 

corpo, um corpo não apenas físico, mas sim, um corpo carregado de história e que em sua 

bagagem agrega um corpo emocional, social, cognitivo e político, é por isso que o corpo está 

relacionado a uma educação pelo movimento e não uma educação do movimento. A pesquisa 

ação se desenvolveu em três etapas dentro de duas escolas municipais no Estado do Rio de 

Janeiro, uma localizada no município de Duque de Caxias e outra no município de Angra dos 

Reis, em companhia de duas turmas com crianças com idades entre seis anos e oito anos a fim 

de demonstrar a importância, a potência e a reflexão que tem o corpo na educação básica 

atrelados à alfabetização acerca das práticas psicomotoras. Observaram-se a partir dos 

referenciais teóricos que os movimentos contextualizados são considerados extremamente 

benéficos interligados as atividades lúdicas buscando soluções para os problemas através de 

metas, formulação de estratégias e exploração de diferentes estímulos. O estudo proporcionou 

uma reflexão sobre a importância indispensável na utilização da prática Psicomotora com a 

teoria, a valorização do movimento como ferramenta pedagógica, a importância da formação 

continuada do professor, pois, estando preparado criará estratégias e atividades para auxiliar 

os alunos no desenvolvimento de suas potencialidades e defasagens psicomotoras. Com base 

nessas informações, houve a pretensão de demonstrar para os leitores, a importância da 

Educação Psicomotora e ludicidade como elementos chaves atrelados ao êxito na prática da 

leitura e escrita dentro do processo de alfabetização, que favorece o desenvolvimento das 

crianças dos Anos Iniciais da Educação Básica. 

 

Palavras-chave: Psicomotricidade. Aprendizagem. Movimento. Educação Básica. 
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1 INTRODUÇÃO 

As pesquisas sobre como as crianças aprendem e como são realizadas as 

atividades na escola crescem fornecendo subsídios teóricos e suporte empírico para se 

pensar em algumas práticas reconhecidas na educação infantil (MORAES, MARQUES 

e SILVA, 2013; OLIVEIRA, COSTA e BUENO, 2013; SILVA , SANTOS NETO e 

FASANO, 2013). A psicomotricidade acompanha esse movimento ao produzir 

conhecimento que contribui para a formação humana, fornecendo subsídios para o bem-

estar social.  Como educador físico, questões relacionadas ao desenvolvimento infantil 

na área da psicomotricidade fazem parte da minha área de interesses. Desta feita, este 

trabalho não cumpre somente as exigências de final de curso, mas é o marco inicial da 

minha pesquisa sobre alfabetização, letramento e psicomotricidade, tanto no que diz 

respeito à formação docente, quanto ao comportamento da criança nessa fase que 

corresponde ao rito de passagem para a escolarização.  

 Ao pensar o processo de Alfabetização e Letramento como ato político e 

revolucionário criativo nos aproximou das ideias do educador brasileiro, com maior 

projeção no mundo, Freire (1988). Para compreender tais ideias, é necessário despir-se 

do modelo mecanicista de ver as coisas do mundo, para conceber uma visão holística da 

realidade.  Assim, alfabetizar passa a não ser um ato/processo mecânico, mas um ato 

político, criador e recriador do mundo. Nessa dimensão, não é possível aprender a ler e 

escrever através de repetição de palavras, pois aprender vai muito além de repetir. 

Quando nos alfabetizamos, criamos, ou seja, aprender a ler é dizer sua palavra criadora, 

é dizer sua própria cultura, como nos diz a pesquisadora (DREYER, 2011). Corroboram 

Silva, Santos Neto e Fasano (2013, p.59) quando afirmam que “é possível identificar em 

Freire uma concepção de criança como um ser social, histórico, curioso, indagador, 

imaginativo, que constantemente tem sido silenciado por posturas autoritárias por parte 

da família e dos/as educadores/as” (p.59).  Desse modo, a partir da visão freiriana, o 

processo de alfabetização está associado à experiência da escola com o mundo da 

cotidianidade. Porque para Freire (1988, p.44) “ler é ler o mundo”.  

Do ponto de vista curricular e da orientação pedagógica na educação infantil, 

pode-se observar uma acentuada heterogeneidade de métodos de trabalho adotados com 

crianças, ora se aproximando, ora se afastando das concepções freirianas, com reflexos 

na qualidade do serviço oferecido. Aliado a criação e a recriação da palavra, a 

psicomotricidade adota como ato libertador, o movimento e a ludicidade.  Com Wallon 
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(2007) aprende-se que a ludicidade é fundamental para o desenvolvimento infantil, pois 

a brincadeira e o movimento são vias de acesso para o conhecimento, como também 

para a compreensão da realidade. O corpo em ação é, pois, o veículo de expressão 

humana dos pensamentos, das relações com o outro, consigo mesmo, na percepção, no 

real, o imaginário, nas afetividades desde o início da vida (WALLON, 2007). 

Ainda há muitas lacunas na formação docente no que tange aos conhecimentos na 

área da psicomotricidade (LIMA; AMORIM; DURIGON e DURIGON, 2017). Diante 

dessa constatação, meu compromisso é trazer contribuições que se aproximam da 

cultura corporal de movimento, como agenciador de possibilidades para o processo de 

alfabetização e letramento para alfabetizadores. Nesse sentido, o processo de 

alfabetização deve ser mais lúdico, prazeroso e menos mecânico, mais reflexivo e 

significativo à criança na construção dos conceitos básicos, referentes ao pensamento 

lógico e as habilidades leitura e escrita.  O ato de brincar cria possibilidades ao mesmo 

tempo em que permite a criança entrar num universo onde tudo pode ser possível dentro 

do que é real.  Assim, através dessas possibilidades, a criança constrói sua identidade de 

forma significativa também no contexto escolar, a partir do lúdico, do despertar da à 

curiosidade e motivadas, podem participar da invenção e da construção no mundo em 

que vive (FREIRE, 1994).  Diante dessa experiência, a criança aprende a fazer escolhas 

ao mesmo tempo em que atribui sentidos e significado ao mundo que vive. 

Para Associação Brasileira de Psicomotricidade (ABP, 2018) a Psicomotricidade é 

definida como a ciência que tem como propósito explorar o sujeito através do seu corpo 

em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. A palavra 

“Psicomotricidade” tem origem na palavra psyqué (alma) e no verbo latino moto (mover 

frequentemente), ou seja, agitar com força e está relacionada ao processo de maturação, 

onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. É sustentada 

por três conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o afeto. 

A ênfase no ato como movimento expressivo para a Psicomotricidade se dá pelo 

fato de ser a primeira característica que se distingue de todas as outras disciplinas.  

Nessa perspectiva, consideramos que a alfabetização pode ser estudada a partir do 

movimento, ou seja, o corpo ativado cria novas dimensões nas relações proximais, tais 

como, na família, na escola, no clube, na igreja ou entre outros espaços que acontecem 

as relações face a face.  Especialmente quando se compreende que a criança necessita 

de espaço, de liberdade, de estímulos para um desenvolvimento saudável.  Essas 
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experiências formam o repertório psicomotor da criança, pois é consequência direta dos 

estímulos e experiências que vive com os outros significativos preferencialmente.  

Tais experiências e descobertas fazem parte do desenvolvimento humano, pois 

todo esse processo contribui para a evolução e a modificação da pessoa, seja no aspecto 

físico ou psicológico. É vital para a criança essa vivência, pois para sua própria 

sobrevivência necessita de explorar o meio que vive, adquirindo habilidades motoras, 

sociais e básicas e a escola auxilia na preparação da criança nos aspectos da autonomia, 

a criatividade e a crítica (PIAGET, 1978). Nesse cenário, o professor tem como missão 

participar ativamente desse processo, comprometendo-se com o desenvolvimento 

integral das crianças ao promover o conhecimento através do aprendizado e troca de 

experiências, dentro de uma esfera enriquecedora que é o ambiente escolar 

(CAMARGO; MACIEL, 2016). A educação infantil é, pois, um segmento muito 

importante para a formação do sujeito aprendiz, porém nem sempre foi visto com essa 

notoriedade.  

Vale considerar que no início da educação infantil, a brincadeira não tinha papel 

relevante para o desenvolvimento da criança. As brincadeiras entravam no planejamento 

sem objetivos específicos, não eram consideradas como potencial de ação educativa.  

Sendo assim, educadores infantis não analisavam o movimento à luz de modelos 

teóricos e desconsideravam o modo como às crianças utilizam seus corpos, pois estes 

não eram vistos como fatores ricos para o auxílio da alfabetização e letramento (RIZZO, 

1998). Só ocorreram mudanças a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

de 1996, no anúncio do Art. 29, ao assumir que a educação infantil é primeiro período 

da Educação Básica, e com isso, tem como objetivo o desenvolvimento holístico da 

criança de até cinco anos (BRASIL, 1996, p. 22).  

 Também, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, a criança:  

“[...] no decorrer do planejamento curricular passa a ser o centro do processo 

educacional, através das interações com o outro, a mesma é capaz de 

construir conhecimentos e desenvolver habilidades motoras, a afetividade, 

linguagem, raciocínio e a sociabilidade, respeitando sua individualidade e 

integralidade.” (BRASIL, 2009, p. 70). 

 

Depois da referida Lei, muitos educadores infantis buscaram analisar a proposta, e 

a partir de uma base sólida, forte e bem estruturada propuseram diferentes atividades 

voltadas aos princípios lúdicos com a finalidade do desenvolvimento holístico do 

educando, integrando as áreas cognitivas, emocionais e relacionais, estabelecendo novos 

nexos em relação à alfabetização dos alunos. Decerto que esse movimento contribui 
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para o avanço do conhecimento da Psicomotricidade na primeira infância, o que 

acarretou uma educação de qualidade ao compreender que experiência ampla da criança 

propicia maior atividade psicomotora das crianças, contribuindo para o conhecimento e 

domínio de próprio corpo (VAYER; TOULOUSE, 1982). Quando o educador infantil 

se distancia da visão cartesiana de homem (corpo e mente) e concebe a condição 

holística, passa a ter outro conceito de alfabetização, se aproximando das ideias 

freirianas e das ideias psicomotoras de desenvolvimento. Assumem, então, a educação 

integral das crianças fomentando sua afetividade, em parceria com os aspectos 

cognitivo, social, emocional e físico, não restringindo à educação das crianças somente 

as necessidades biológicas, mas sim a um desenvolvimento mais amplo através das 

atividades que utilizam o corpo inteiro (FREIRE, 1994). 

Atualmente o corpo tem referendo legal nos Anos Iniciais da Educação básica, ao 

relacionar o corpo, o meio social e cultural nas práticas educativas, possibilitando a 

expressão e a conscientização corporal ao ganhar destaque no Artigo 9º da LDB com 

relação às práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação 

Infantil, diz o texto que estas 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; II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o 

progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, 

plástica, dramática e musical; [...] (BRASIL, 2013, p.99).  

Nesse contexto, além de favorecer suas múltiplas e complexas possibilidades de 

expressão e movimento, também apresentam a importância de olhar para as crianças 

como ser constituído por um conjunto de conhecimentos psicológicos, fisiológicos, 

antropológicos e relacionais. De acordo com Costa (2002), o ato motor humano tem a 

intenção de favorecer a integração desde sujeito consigo mesmo, com o mundo dos 

objetos e outros sujeitos, baseando-se em uma concepção unificada da pessoa, incluindo 

interações psíquicas, sensório-motoras e cognitivas, a partir do movimento, em um 

contexto psicossocial. 

Portanto os conceitos da Psicomotricidade quando aplicados como conteúdo na 

Educação Infantil possibilitam o conhecimento do aluno de si e do mundo, através de 

experiências com seu próprio corpo e de relações com o corpo do outro. Daí, a 

importância desses conhecimentos na formação docente, pois o professor desta etapa de 
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ensino tem um papel fundamental na progressão desse aluno, ou seja, é um mediador 

deste processo compreendendo o ser humano na sua totalidade, harmonia de gestos, 

funções psíquicas e comportamento humano (COSTA, 2002). Por ser a 

Psicomotricidade uma área do conhecimento que possibilita o desenvolvimento 

holístico das crianças, seus objetivos perpassam pela integração das dimensões afetivas, 

cognitivas e motoras, logo o educador infantil tem um papel relevante na vida 

acadêmica dos alunos, não somente por sua atuação pedagógica tradicional, mas sim em 

tudo o que pode lhes proporcionar em matéria de ensino através dela em diversas áreas 

de conhecimento (LE BOULCH, 1982; ROSSI, 2012).  

A Psicomotricidade deve ser proposta de ensino desde as séries iniciais até as 

mais avanças, oferecendo melhores possibilidades de resolver atividades educativas, 

propostas como exercícios de análise, lógica e que envolvam relações (CARON, 2010).  

Especialmente conceitos como Imagem corporal, Esquema corporal, Estruturação 

Espacial, Estruturação Temporal e Lateralidade (LE BOULCH, 1983). Destaca-se 

também a necessidade de respeitar o tempo e o desenvolvimento de cada do aluno, pois 

a intervenção vai influenciar tanto no sucesso quanto no fracasso escolar de maneira 

direta, pois se ocorrer algum distúrbio de ordem psicomotora, a aprendizagem poderá 

ser prejudicada (FONTANA, 2012). Nesse cenário pedagógico, as atividades lúdicas 

promovem as aptidões perceptivas como também podem ajustar o comportamento 

psicomotor, através de jogos e atividades lúdicas dentro de uma conscientização 

corporal. Nesse sentido, o trabalho da Educação Psicomotora com as crianças deve estar 

voltado para a elaboração de uma base fundamental em seu desenvolvimento motor, 

afetivo e psicológico (ROSSI, 2012). 

Partindo do princípio que a criança é capaz de manifestar, expressar e aperfeiçoar 

seus conhecimentos com a intervenção da Psicomotricidade em junção de toda 

expressão corporal e intelectual fomentada dentro da escola com a interpretação das 

ações corporais do seu mundo por meio de ações observáveis, tais como: afetividade, 

gestos e diálogos (ROSSI, 2012), esta pode ser considerada uma base crucial para o 

processo de aprendizagem das crianças se tornando um fator indispensável e essencial 

para o desenvolvimento regular e integral do aluno, estando presente nas atividades que 

envolvem a motricidade, o autoconhecimento e domínio do próprio corpo (FONTANA, 

2012; ROSSI, 2012).  

Em vista disso, é de extrema importância a ação preventiva dos docentes, 

favorecendo o desenvolvimento holístico e tornando possível a diminuição do 
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quantitativo de crianças com dificuldades de aprendizagem (KAMILA et al., 2010). 

Haja vista que a Psicomotricidade é considerada uma ferramenta auxiliadora para 

superar as dificuldades e prevenção de possíveis inadaptações (OLIVEIRA, 2003). 

 As crianças devem vivenciar experiências de forma que aconteçam inúmeras 

estimulações e com isso se amplie o conceito corporal, sempre atento às necessidades 

infantis pelo agente educador considerando as estruturas psicomotoras, buscando 

associá-las tanto com a alfabetização quanto com o seu dia a dia com seus familiares 

(CAMARGO; MACIEL, 2016). Uma estimulação imprópria no decorrer da infância 

pode acarretar inúmeros distúrbios durante a vida adulta e quanto a isso o professor 

deve estar vigilante às buscas e necessidades infantis a utilização positiva da educação 

psicomotora no que tange as estimulações, experiências e ampliações do conceito 

corporal. As propostas dos exercícios corporais devem estar associadas às estruturas e 

funções psicomotoras (CAMARGO; MACIEL, 2016). 

O professor deve propor uma aprendizagem significativa para um 

desenvolvimento integral dos alunos atuando não apenas como um facilitador, mais 

também como um mediador do processo de ensino-aprendizagem, propondo atividades 

que favoreçam a fomentação das habilidades psicomotoras inatas (CAMARGO; 

MACIEL, 2016). 

 A Educação Psicomotora proporciona aos alunos um crescimento mais 

harmônico através de um crescimento funcional com diversas possibilidades 

fomentando cada vez mais sua afetividade com uma expansão e equilibração de um 

ambiente humano (FERREIRA; HEINSIUS, 2010). 

 Através das práticas psicomotoras a criança explora seu mundo interior e 

exterior, por intermédio de experimentações reais, levando o professor a analisar as 

aulas mais atentamente fazendo com que diversas dificuldades não passem desatentas, 

podendo, portanto ser reduzidas ou até mesmo concluídas, mesmo não sendo atividades 

diretivas (CLARA; FINK, 2012).  

 A Educação Psicomotora veio preencher as exigências reais do corpo, um corpo 

não apenas físico, mais sim, um corpo carregado de história e que em sua bagagem 

agrega um corpo emocional, social, físico, cognitivo e político, é por isso que o corpo 

está relacionado a uma educação pelo movimento e não uma educação do movimento 

(DAÓLIO, 1998).  

Cada indivíduo tem suas vivencias e personalidades diferentes, que podem se 

adaptar ao meio em que vivem (social, familiar, político e escolar) e através dessas 
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interações e trocas, desenvolvem sua capacidade de comunicação com quem está a sua 

volta. O movimento em muitas instituições é visto apenas como um gesto motor 

simples, sem levar em conta que esses movimentos corporais estejam integrados com 

sua emoção através desses mesmos gestos (BUENO, 2013). 

Na Psicomotricidade não existe a dicotomia entre corpo e mente, mas sim um 

corpo que raciocina, realiza e sente. O professor deve estar envolvido com todos os 

detalhes que a prática psicomotora pode lhe proporcionar tendo a capacidade de analisar 

o ser humano visualizando-o e escutando-o de maneira global, onde todos os 

componentes além de muito importantes, são inseparáveis (FERNANDES; 

GUTIERRES FILHO, 2015). 

A pesquisa ação se desenvolveu em três etapas, a primeira etapa foi uma revisão 

bibliográfica dos assuntos abordados que levavam ao ponto da importância dentro da 

alfabetização na contribuição da educação psicomotora como uma ferramenta 

pedagógica. A segunda constou de observação no local a ser estudado, visando observar 

o comportamento dos profissionais que ali atuavam, e a terceira etapa consistiu numa 

amostragem dos resultados obtidos e uma breve reflexão do assunto abordado. 

A pesquisa foi elaborada a partir das observações das práticas dos alunos 

realizadas dentro dos espaços escolares a fim de demonstrar a importância e reflexão 

que tem o corpo na educação infantil atrelado a alfabetização. Esta pesquisa foi 

caracterizada como qualitativa em que o foco é analisar o fenômeno investigado. 

Portanto, o objetivo da pesquisa é analisar os alcances e limites da prática 

psicomotora nos processos de aquisição da leitura e escrita das classes de alfabetização 

de uma escola da rede municipal de Duque de Caxias e a outra numa escola da rede 

municipal de Angra dos Reis. 

Considerando os benefícios que a Psicomotricidade proporciona à criança no seu 

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

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

assuntos: “Psicomotricidade”, “Alfabetização” e “Educação Básica”. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

- Analisar os alcances e os limites da prática psicomotora nos processos de 

aquisição da leitura e da escrita das classes de alfabetização. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

- Identificar as relações existentes entre as práticas psicomotoras e as atividades 

pedagógicas desenvolvidas pelos docentes das escolas observadas. 

 - Identificar se há fatores de risco para o desenvolvimento infantil quando o 

movimento do corpo passa a ser cerceado pela prática pedagógica na fase de 

alfabetização. 

- Analisar os alcances e limites da Educação Psicomotora no processo de ensino-

aprendizagem na fase da alfabetização. 
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3 JUSTIFICATIVA 

O estudo dos profissionais da Educação Física que lidam com a formação da 

educação infantil no que tange ao conhecimento da psicomotricidade analisam pontos 

positivos dentro do processo de ensino-aprendizagem.  Uma vez que o corpo teórico 

consubstancia os saberes da educação psicomotora e fundamenta as bases fundamentais 

do prazer do movimento, os educadores infantis podem se beneficiar ao propor 

metodologias que estejam mais afinadas com o desenvolvimento infantil e o processo 

de alfabetização. Wallon (2008) afirma que a criança parte do “ato ao pensamento”, ou 

seja, quando a criança automatiza os processos motores, alcança outras 

habilidades/capacidades, como a linguagem, o pensamento favorecendo para a 

conquista de aprendizados cada vez mais complexos e elaborados, tal qual o processo de 

alfabetização.  

Assim, consideramos que a formação continuada dos professores da educação 

básica, especialmente a educação infantil e ensino fundamental (alfabetização e anos 

iniciais) na área da psicomotricidade pode ser fundamental para o desenvolvimento 

integral dos educandos, uma vez que a formação não exige somente conhecimentos 

teóricos, mas propicia uma articulação teórico-prática, visando à experimentação da 

aprendizagem de modo a viver experiências cognitivas, emocionais e sociais. Essa 

possibilidade faz com que os alunos obtenham um conhecimento efetivo/holístico 

voltado para o aprender fazendo/ aprender descobrindo/ aprender brincando e não o 

considerar como uma prática meramente mecânica (ALVES, 2011). 

Por meio da Psicomotricidade pode-se adquirir uma aprendizagem mais 

significativa, onde o corpo é o ponto de partida para novas aprendizagens. De acordo 

com Le Boulch (1982), é através das relações mútuas do organismo e do meio que a 

imagem do corpo organiza-se como núcleo central da personalidade. Desse modo, 

quando indivíduo explora e maneja o meio por meio das atividades motoras e sensório-

motoras ele cria um mundo que faz sentido para si. 

Nesse sentido, este estudo tem como base principal a apresentação das possíveis 

contribuições da Educação Psicomotora para a formação integral do aluno, buscando 

elementos em relação à linguagem natural da criança através do movimento corporal. O 

que está também em questão é o contraponto do desenvolvimento saudável, ou seja, o 

desenvolvente quando não é estimulado e não vive experiências prazerosas no processo 

pode desenvolver dificuldades de aprendizagem, especialmente no processo de 
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alfabetização. Como nos afirmam as pesquisadoras Nadaline e Final “o lúdico destaca-

se como uma das maneiras mais eficazes de desenvolver o aluno nas atividades 

escolares, pois a brincadeira é algo inerente na criança e, de certa forma, é um meio de 

refletir e descobrir o mundo que a cerca está nas inadequações das atividades que não 

promovem experiências lúdicas nas salas de aula”. 

Assim, espera-se que esta pesquisa ação possa trazer contribuições para a 

formação dos educadores da Educação Básica (anos iniciais), de modo a identificar 

como a inclusão da Psicomotricidade pode promover bons encontros entre quem ensina 

e quem aprende, evidenciando, assim, pontos fundamentais para o pleno 

desenvolvimento dos educando. 
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4 PERSPECTIVA HISTÓRICA DA PSICOMOTRICIDADE 

A palavra “Psicomotricidade” tem origem na palavra grega psyqué (alma) e no 

verbo latino moto (mover frequentemente), ou seja, agitar com força (NEGRINE, 1994). 

Os primeiros achados em psicomotricidades aconteceram no início do século XX. Os 

pesquisadores eram da área médica e envolvidos com os transtornos motores, buscavam 

suas origens no córtex cerebral. Mais adiante, o termo Psicomotricidade passou a ser 

relacionado com afetividade, movimento e pensamento, ainda se buscava uma ligação 

entre os sintomas dos distúrbios motores e a localização cerebral, fazendo parte dos 

estudos de neuropsiquiatria, Dupré, em 1909 (ABP, 2018).  

Enquanto ciência é analisada como um campo transdisciplinar que investiga e 

estuda as relações entre o psiquismo e o corpo, e, entre o psiquismo e a motricidade, e 

estas ligações têm características básicas do ser humano aonde ele expressa suas 

manifestações biopsicossociais, afetivo-emocionais e psicosociocognitivas (FONSECA, 

2009). 

A Psicomotricidade se tornou de fato conhecida no Brasil no ano de 1968 por 

meio de cursos e disciplinas em universidades do país. Ela tinha a intenção de reparar 

problemas no desenvolvimento de crianças “diferentes” e por isso foi introduzida 

primeiramente em escolas especializadas com esse viés pedagógico (FALCÃO; 

BARRETO, 2009). A Psicomotricidade teve seus estudos ligados à área da 

aprendizagem amplificados após este período (GALLARDO, 2009). Fonseca (2009) 

define a Psicomotricidade como um campo transdisciplinar que estuda e investiga as 

relações existentes entre o psiquismo e a motricidade. Implica um estudo das áreas 

psicológicas, neurológicas, social, emocional e motora. Para a Sociedade Brasileira de 

Psicomotricidade, esta é definida como “uma ciência que tem por objetivo o estudo do 

homem por meio do seu corpo em movimento, nas relações com seu mundo interno e 

externo”. Considera que o desenvolvimento integral da criança é um fator importante 

aonde se trabalha o gesto e a afetividade, não apenas o desenvolvimento motor e o 

atraso intelectual. 

A Psicomotricidade no Brasil recebeu influência, principalmente, da escola 

europeia, a partir de Ajuriaguerra, Piaget e Wallon (FONSECA, 2004).  A partir destes 

teóricos, estudiosos brasileiros começaram a refletir sobre a importância do 

desenvolvimento motor. Os primeiros documentos registram o “nascimento” da 
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Psicomotricidade na década de 1950, quando alguns profissionais ligados às áreas da 

deficiência começavam a valorizar o corpo e o movimento como elementos interligados. 

Na evolução desses estudos, a psicomotricidade passa a destacar o aspecto da 

comunicação corporal e da gestualidade, ou seja, tem como propósito fazer desse sujeito 

um ser comunicativo, criativo e pensativo operatório. Assim, entende-se que se analisa 

o ser humano como um ser físico, social e afetivo em modificação constante, pois está 

sempre em troca com o meio, modificando-o e modificando-se, ou seja, a 

Psicomotricidade está congruente ao processo de evolução integral do corpo, que acaba 

se tornando objeto e sujeito de seu estudo. 

A vinculação entre a motricidade e o pensamento, em que as emoções afetivas 

estão envolvidas está definida como clássica para esta área de aprendizagem e ensino. O 

corpo é o princípio das aprendizagens orgânicas, afetivas e cognitivas, na qual está 

relacionado ao processo de maturação (CARON, 2010). 

O desenvolvimento holístico do sujeito o leva a refletir a uma consciência motora, 

cognitiva e afetiva. A interação da motricidade e o psiquismo levam ao fato de que toda 

ação do sujeito que está atrelado ao seu meio social e o ambiente em que vive 

proporciona de fato a conscientização do seu corpo por intermédio do movimento 

(FREIRE, 1994). 

A Educação Física teve influência no surgimento da corrente educativa, que não 

conseguiu corresponder à altura às carências de uma educação real do corpo assim, em 

1966 originou-se o termo Psicocinética (teoria do movimento) condizendo à escolha 

definitiva na educação do corpo. Em 1967, a transformação da antiga Sociedade 

Francesa de Educação e Reeducação Física em Sociedade de Educação e Reeducação 

Psicomotora impulsionada por Pierre Vayer, seguiu a abordagem semelhável a de Le 

Boulch. 

Segundo Freire (1994) o movimento se revela como a expressão do 

desenvolvimento total e, dessa forma, nos gestos e movimentos, estão expressos o 

próprio desenvolvimento. Para o autor, o movimento ou a motricidade representa um 

tipo de inteligência concreta. Dessa forma, trabalhar os movimentos corporais na escola 

é fundamental para um bom desenvolvimento motor e consciência das potencialidades 

do corpo pela criança. 

O corpo servirá como base para o desenvolvimento conceitual, procedimental e 

atitudinal que servirão de padrão para um modelo para um autoconhecimento, para as 

pessoas se conhecerem e interagirem entre si e com o mundo ao seu redor. A 
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motricidade é uma das origens da vida intelectual, e assim se caracteriza como um dos 

elementos fundamentais da Educação Infantil (WALLON, 1995). 

 De acordo com a Associação Brasileira de Psicomotricidade (2018?) a mesma 

pode ser definida como: 

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. Está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem 

das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. É sustentada por três 

conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o afeto.   

 

Segundo Rossi (2012), a psicomotricidade oferece um auxílio pedagógico, pois 

traz para a alfabetização das crianças recursos que podem ser utilizados em sala de aula 

promovendo contribuições positivas para uma melhor assimilação dos conteúdos. Em 

concordância a esse fato, sabe-se que a inteligência é uma adaptação ao meio ambiente 

e, para que isso possa acontecer, é necessário que a criança manipule inúmeros 

materiais que o meio oferece, contribuindo cada vez mais com seu desenvolvimento 

integral. 

Para Negrine (1995, p.15):  

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

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

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

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

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

criação em todo seu potencial. 

 

Considerada como “novidade” na área acadêmica, a Psicomotricidade começou a 

ganhar notoriedade no Brasil a partir da disciplina Educação Física, no ano de 1978 e 

despertou o interesse não só de professores de Educação Física, como também de 

Psicólogos e Pedagogos que inovavam as aulas de Educação Física para as crianças 

através da utilização das práticas corporais como recursos pedagógicos.  A 

Psicomotricidade partilhava dos mesmos ideais da Educação Física da época, ligada a 

ginástica que agrupava variados tipos de exercícios (equilíbrio, coordenação, 

lateralidade, orientação espacial, orientação temporal, ritmo) (FONSECA, 2009). 

O seu progresso e evolução ocorreram através do deslocamento corporal do 

sujeito e sua percepção das diferentes noções de analisar os exercícios motores; 

exercícios sensório-motores ocorrem através da manipulação de objetos, ou seja, 

quando a criança é capaz de segurar e largar os objetos; nos exercícios perceptomotores 

as manipulações são mais sutis e a percepção visual, muito importante, domina as outras 
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partes. O movimento “natural” busca oferecer às crianças a livre expressão de seu ser, o 

estar bem e o sentir-se bem (FREIRE, 1994). 

A Educação Psicomotora correspondeu às exigências da época, sobretudo no que 

tange ao bem-estar do ser humano, sob o enfoque de sua totalidade. Assim, como 

prática registrada historicamente, a psicomotricidade favoreceu e continua favorecendo 

os estudos acerca do processo de desenvolvimento da criança, suas condutas adaptadas 

por ações inter-relacionadas ao ambiente emocional e aos processos de comunicação 

(COSTA, 2002). 

4.1 A descoberta do corpo através de um olhar psicomotor 

De acordo com Freire (1994) é fundamental que as unidades escolares possam dar 

aos estudantes diversas oportunidades de vivenciarem inúmeras atividades 

psicomotoras, pois através do movimento e da reflexão nas práticas corporativas que o 

corpo aprende a entrar em sintonia com o mundo. Também De Meur e Staes (1984) 

afirmam que o entendimento se constrói com base na atividade física. As tarefas 

motrizes (movimentação) não podem ser destacadas do desenvolvimento mental 

(memória, atenção e raciocínio) nem da afetividade (emoções e sentimentos). Para que o 

ato de ler e escrever aconteçam, é fundamental o domínio de habilidades a ele 

relacionado, considerando que tais habilidades são fundamentalmente manifestações 

psicomotoras. 

É importante que o educador infantil resgate a brincadeira dentro e fora da sala de 

aula, visto que o ato lúdico é a real associação entre a infância e o brincar, assim, ao 

darmos relevância a brincadeira como processo formativo do educando, assumimos que 

esta é uma ferramenta indispensável para a alfabetização. O lúdico possibilita a 

integração de princípios, o acesso à cultura, a adequação de novos saberes, de novas 

capacidades e envolve atividades físicas, emocionais e mentais, cruciais para o 

desenvolvimento humano (CARON, 2010). 

Percebe-se que houve uma notória mudança da cultura lúdica infantil nos últimos 

anos, que evoluiu muito mais para cunho cognitivo do que o corporal com a chegada 

dos novos brinquedos. O capitalismo e a modernização exercem forte influência nos 

processos de socialização, aquisição de princípios, de assimilação e de atuação sobre o 

mundo, o que inclui, sem dúvidas, os modos de brincar e com isso o sedentarismo 

infantil vem ganhando cada vez mais força graças à imobilização dos corpos (FREIRE, 

1994). 



26 
 

 

De acordo com Le Boulch (1982), a atividade motora e sensório-motora, graças a 

qual o indivíduo explora e maneja o meio, é essencial na sua evolução. É através das 

relações mútuas do organismo e do meio que a imagem do corpo organiza-se como 

“núcleo central da personalidade”. Segundo Rossi (2012), a Psicomotricidade está 

ligada diretamente ao desenvolvimento corporal e dificilmente se separa a criança do 

movimento em relação a todas as atividades que elas virão a descobrir e aprender. A 

descoberta do corpo da criança, juntamente com os seus movimentos, pode ocorrer 

aprendizagens significativas de maneira direta e indireta através dos elementos 

psicomotores e quando são bem desenvolvidos dentro de um objetivo em comum com a 

alfabetização, a importância que os elementos psicomotores agirão positivamente no 

ambiente escolar. 

Nesse entendimento, consideramos que todas as unidades escolares deveriam 

proporcionar incentivo para desenvolverem nas crianças as capacidades de tônus, 

esquema corporal, orientação temporal, coordenação motora grossa e fina, equilíbrio, 

lateralidade, postura, estruturação espacial e pré-escrita (SILVA, 2015). É importante 

ressaltar que, no ato psicomotor há sempre a participação do intelecto, através da 

intencionalidade e do comando da ação que se realiza. A este respeito Le Boulch (1982) 

afirma que a percepção do corpo auxilia na atenção, no controle tônico, nas funções 

perceptivas e nas competências básicas para a alfabetização. Isso ocorre porque, se não 

conseguem reproduzir o próprio corpo, também não conseguem perceber e representar o 

mundo que o cerca. 

Segundo Le Boulch (1982, p.35): 

Muitos educadores creem que a descoberta pelo corpo deverá ser feita pelos 

livros e pelos modelos externos e não pela própria experiência sentida e 

vivida através da própria atividade. Uma das debilidades de nossa concepção 

educativa seria o exercício sistemático no treinamento do exterior e o próprio 

corpo. 

 

Os estudos mostram que essa concepção é equivocada, e que as experiências 

vivenciais são fundamentais para as aprendizagens. A estimulação da inteligência 

corporal-cinestésica, em especial nas aulas de Educação Física pode favorecer a 

construção e aquisição de novos conhecimentos como fatores importantes a serem 

desenvolvidos dentro do contexto de alfabetização. Pesquisas revelam que as 

contribuições da Psicomotricidade seja um suporte essencial e significativo para a 

extensão do trabalho em sala de aula, motivado pela utilização da ludicidade e do 

movimento, tão importantes na Educação Básica (GARDNER, 1995). 
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A inteligência corporal-cinestésica tem a capacidade de utilizar o corpo para 

expressar uma emoção, jogar um jogo, trabalhar com objetos que necessita o 

envolvimento de movimentos motores finos e “grosseiros” do corpo, ou seja, maneiras 

diferenciadas de desfrutar, controlar os movimentos do próprio corpo, manusear objetos 

com habilidade, entre outros. A capacidade de imitação e criação através dos 

movimentos e do controle corporal desenvolvem a inteligência, estando ligado à 

linguagem, à medida que as atividades vão se tornando cada vez mais intencionais 

(GARDNER, 1995). 

Historicamente, a escola trabalhava com um corpo divisível em que a “mente” era 

ligada aos aspectos cognitivos e o “corpo” era ligado aos aspectos procedimentais 

dentro as aulas de Educação Física, durante muitos anos o corpo foi subjugado à 

condição inferior a partir do momento em que se dividia o ser humano em duas partes: 

“mente e corpo”, não obtendo uma atenção especial dentro do campo educacional 

(FONTANA, 2012). A dicotomia corpo e mente ganhou força na modernidade quando 

Descartes (1983), em seus estudos sobre a racionalidade humana, caracterizou o 

dualismo psicofísico entre matéria (corpo ou coisa extensa – res extensa) e espírito 

(alma ou coisa pensante – res cogitans), reforçando a separação entre o mundo material 

e o espiritual. No campo educacional, o corpo não pode ser visto como uma soma de 

partes e a alma que comanda esse conjunto, mas sim, através de uma educação integral 

em que se conhece e percebe o corpo humano por meio de suas experiências e vivências 

em busca de um ser completo que saboreia o conhecimento por si mesmo e não somente 

por livros, quadros ou discursos docentes (FONTANA, 2012). 

Os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento psicomotor 

da criança, pois são crescentes nos aspectos físicos, afetivo e intelectual dependente de 

influências comuns. As diferenças de ambiente social e familiar em que vivem, vão 

definir o seu comportamento, por isso é preciso estar atento para que nenhuma 

perturbação passe despercebida e prejudique a aprendizagem da leitura e escrita 

(KAMILA, 2010). A integração da estrutura global do corpo do ser humano não é de 

um simples corpo, mas um corpo humano, que seja ligado à aprendizagem de um 

sentido de sua existência, de sua história, que não aprende somente com a sua 

inteligência, mas com suas vísceras, sua sensibilidade e imaginação. A corporeidade 

exige conceber uma educação como uma experiência profundamente humana, e que seja 

também cultural (SILVA, 2015). No plano da consciência corporal, nessa idade a 

criança começa a reconhecer a imagem de seu corpo, o que ocorre principalmente por 
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meio das interações sociais que estabelece e das brincadeiras que faz diante do espelho e 

diante da tarefa de compreender a inteligência humana, as questões relacionadas ao 

desenvolvimento psicomotor assumem importância fundamental para a vida das 

crianças (SILVA, 2015). A criança percebe-se e percebe as coisas que a cercam em 

função de seu próprio corpo e faz dele uma forma de expressão da individualidade. Isto 

significa que quanto mais conheço o próprio corpo, terei maior habilidade para se 

diferenciar, para sentir diferenças. Ela passa a distingui-lo em relação aos objetos 

circundantes, observando-os e manejando-os (OLIVEIRA, 1996). O corpo que realiza 

as ações é um corpo subjetivado, não um simples organismo com uma série de recursos 

e habilidades. Um dos pontos chave da descoberta do corpo é o seu próprio controle 

possibilitando-o de executar ações voluntárias e a expressão natural por meio dele. A 

estimulação das atividades físicas favorecerá, portanto, a autonomia, o domínio do 

próprio corpo e o conhecimento do mundo (FREIRE, 1994). A necessidade de 

movimentar-se viabiliza e estimula o desenvolvimento das possibilidades de ação, a 

percepção dos seus membros e sua funcionalidade e com isso gera a curiosidade da 

criança em aprender a se conhecer, percebendo o seu corpo não só como partes isoladas, 

mas também como uma totalidade. O corpo e os gestos são imprescindíveis para a 

elaboração do ser humano (BOULCH, 1983). 

É por intermédio do movimento que a criança vai examinar descobrir e entender o 

mundo que a envolve e é pela exploração que a criança vai desenvolver saberes e 

capacidades a respeito dos objetos ao seu redor, sobre as pessoas que tem mais 

proximidade, criando uma percepção de quais relações pode ser estabelecida com eles 

de aprendizado sobre suas limitações e a limitação dos outros, dessa forma a 

Psicomotricidade proporciona que a criança conheça mais sobre si mesma e sobre o 

outro, aprendendo a se relacionar (BOULCH, 1983). A locomoção é essencial para a 

elaboração da emancipação, já que coopera para o controle das habilidades motoras que 

a criança desenvolve ao longo da primeira infância. Através das ações psicomotoras a 

criança interage com a cultura que faz parte de diferentes maneiras do desenvolvimento 

do ser humano. Sem dúvida uma criança que não conhece a si mesmo e suas 

potencialidades não conseguirá também relacionar com si mesmo e com os outros, 

vivendo em mundo isolado e distante (BOULCH, 1983). 

 O corpo é o veículo para a ação, para o conhecimento e para socialização. As 

experiências corporais modificam o intelecto, a vida afetiva e as ações motoras dos 

indivíduos. O corpo deve ser visto como um todo, pois nele estão todas as tensões e 
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emoções que caracterizam a evolução psicoafetiva de um sujeito. Toda a educação 

psicomotora deve ser realizada levando-se em conta as necessidades reais do indivíduo, 

partindo do simples para o complexo (ROSSI, 2012). 

A criança quando nasce possui limitadas formas de movimento e conhecimento de 

si. O mais importante e fundamental é que a criança não seja privada do “movimento 

corporal”, pois será um recurso pedagógico valioso para o seu ingresso no primeiro ano 

de vida escolar. É por meio do movimento que ocorrem reações de origem 

interoceptivas, proprioceptivas e exteroceptivas (ROSSI, 2012). 
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5 O MOVIMENTO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA 

A necessidade de uma criança em viver uma infância com uma variedade de 

estímulos e experiências, visando a um desenvolvimento psicomotor adequado, pode 

levar em conta o seu repertório psicomotor como um fator preponderante para o seu 

método de alfabetização. A criança desperta sua percepção do mundo, das pessoas e da 

vida por meio do corpo, pois é o local aonde as crianças vivenciam suas experiências 

(FREIRE, 1994). 

Para as crianças realizarem ações bem definidas é necessário um controle corporal 

atento às funções intelectivas. As funções da escrita e da leitura são beneficiadas por 

intermédio de uma lateralidade bem definida, um bom equilíbrio postural, uma 

autonomia dos diferentes segmentos corporais, processo inibitório bom e o domínio das 

pulsões (RIZZO, 1998). 

A criança se utiliza muito do corpo para demonstrar o que sente fazendo do 

desenvolvimento psicomotor o resultado da interação do seu corpo, ou seja, uma ligação 

com a afetividade e à personalidade. A associação da Psicomotricidade é o resultado da 

interação do seu corpo com o mundo, com as pessoas e com os objetos do seu meio, 

estabelecendo assim ligações emocionais e afetivas. (LE BOULCH, 1987). O 

movimento é fundamental para o desenvolvimento da autonomia, já que contribui para 

o controle das habilidades motoras, auxilia na construção de conhecimentos através do 

corpo e dos gestos que são elementos indispensáveis para a formação humana que é 

acrescentada logo na primeira infância (DAÓLIO, 1998). 

O desenvolvimento cognitivo se relaciona com o movimento no entendimento que 

toda aprendizagem depende da integração das sensações vindas a partir das experiências 

motoras iniciadas na infância, já que os movimentos são os principais meios que a 

criança utiliza para explorar, relacionar e controlar o ambiente em que vive (FREIRE, 

1994). A criança quando anda, corre, pula, enfim, se movimenta, além de ajudar no 

desenvolvimento das capacidades motoras, também ajuda no desenvolvimento dos 

aspectos cognitivos, desta maneira a criança inicia o processo de criação de suas 

próprias ações e adquiri motivação, habilidades, atitudes necessárias para a sua 

participação social (NEGRINE, 1995). 

Estas aprendizagens são indispensáveis a toda criança para a formação integral, 

por ser capaz do corpo se expressar por ele e por meio dele, elas desenvolvem as 

habilidades cognitivas, sociais, relacionais, afetivas e comunicativas. Através do 

movimento podemos trabalhar os conceitos atitudinais como, por exemplo: habilidade 
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de solucionar situações conflitantes durante as atividades lúdicas, diminuição de 

comportamentos inapropriados no cotidiano escolar, desenvolvimento da autonomia 

moral, vínculo com os colegas, entre outros (FONTANA, 2012). 

 O movimento é um fator de formação motora, cognitiva e de libertação da 

criança, porque é a maneira para se desenvolver de forma saudável através das 

experiências que fomentam o seu desenvolvimento. O desenvolvimento de 

competências psicomotoras ocorre pela relação entre o biológico e o social, produto de 

uma relação inteligível entre a criança e o meio (FREIRE, 1994). A essência da infância 

é o movimento e o lúdico é a parte integrante da vida social dos seres humanos. O 

explorar, imaginar e o brincar são atividades que brotam dentro da criança e torna-se 

extremamente ligado a ela. O mundo das crianças é repleto de fantasias e brincadeiras, 

sendo assim repleto de movimentos e por isso é de suma importância, sendo assim o 

lúdico para a criança é tão sério e importante do que para um adulto (FREIRE, 1994). O 

impedimento de se movimentar pode provocar sérios danos à figura da criança, deixar 

de se expressar e de interagir com o mundo físico e atual a impossibilita de realizar 

novas descobertas, enfrentar novos desafios que ela poderia realizar de uma forma mais 

natural. Esse aprisionamento bloqueia o desenvolvimento de habilidades essenciais para 

se tornarem independentes (GARDNER, 1995). 

 Os deslocamentos e brincadeiras não devem ser vistos dentro do ambiente 

escolar como indisciplina e dispersão, mas sim como expressividade do movimento 

infantil e manifestação natural das crianças. As atividades planejadas com um viés mais 

construtivista devem levar em conta as necessidades das crianças através de uma 

compreensão do caráter lúdico (FREIRE, 1994). O corpo e o movimento como 

ferramentas essenciais no processo de ensino e aprendizagem, pois possibilitam a 

estimulação dos sentidos nos alunos através do desenvolvimento corporal levando-se 

em conta de que o corpo e mente são elementos para que de fato a aprendizagem seja 

positiva. Se o movimento for explorado cada vez mais nas escolas, o rendimento e o 

aproveitamento surtiriam mais efeitos positivos no âmbito pedagógico (CAMPOS, 

2014). A evolução psicomotora faz com que a criança organize aos poucos o seu mundo 

a partir do seu corpo, à medida que vai se conhecendo, descobrindo suas preferências, 

adquirindo consciência corporal, aprendizado sobre suas semelhanças e diferenças, 

possibilidades e dificuldades do seu corpo e aprender a respeitar o próximo, 

conseguindo um maior desejo no ato de aprender já que as atividades se tornam mais 

prazerosas (FREIRE, 1994).   
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As brincadeiras e jogos dentro de um processo de aprendizagem estimulam as 

habilidades dos alunos despertando a imaginação, a cooperação e a compreensão sobre 

limites e regras. A educação psicomotora se trabalhada corretamente nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental fomentará uma formação sólida de seu desenvolvimento 

psicomotor, psicológico e afetivo, para uma consciência sobre o seu corpo mais 

autônoma (FONTANA, 2012). O sucesso na vida escolar da criança começa desde 

cedo, período este muito importante na qual ela transforma os principais instrumentos 

psicomotores que servirão de base para que ela enfrente situações nas quais possa ter 

confiança em seu corpo e em suas potencialidades. Período este caracterizado pela 

estruturação e organização psicomotora da imagem corporal ressaltando a importância 

de um bom aparato no seu processo físico, cognitivo e psicossocial (FONTANA, 2012). 

A motricidade e aprendizagem constituem um binômio indivisível e é por 

intermédio do corpo que o aluno aprende a conviver e se relacionar com o contrário. A 

Educação Psicomotora é a educação vista de maneira holística ao contemplar suas 

possibilidades em relação à apresentação do seu meio-ambiente inovador para uma 

criança sendo capaz de tomar consciência de si mesma e do mundo ao seu redor (LE 

BOULCH, 1983). A Educação Psicomotora como auxiliadora do processo de 

aprendizagem desperta nos alunos através da movimentação corporal um 

desenvolvimento na construção do saber cada vez mais significativo e integrado. A 

troca de experiências psicomotoras gera relações de segurança e confiança essenciais às 

aquisições a nível sócio afetivo e cognitivo contribuindo de maneira positiva para uma 

boa alfabetização (FERREIRA, 2011). 

Os esquemas psicomotores quando trabalhados de maneira correta tem a 

tendência de ampliação dos saberes de maneira progressiva, conforme a criança começa 

a compreender o mundo que a cerca e o seu contato com meio: aprende a conhecer, a 

conviver e a fazer. O movimentar-se na escola tem um fator essencial no 

desenvolvimento integral do aluno (OLIVEIRA, 2003). A criança deve realizar 

atividades que envolvam o movimento e a ludicidade que são sinônimos da 

aprendizagem, envolvendo de maneira direta e indireta a mente, a afetividade e a 

sociabilidade que são fatores essenciais para a prevenção de problemas de 

aprendizagem, constituindo então um fator de equilíbrio que promove a totalidade do 

ser humano sendo vital para o desenvolvimento infantil (OLIVEIRA, 2003). A 

educação da criança deve demonstrar a conexão através do movimento do seu próprio 

corpo, levando em conta sua idade, a cultura corporal e seus interesses. A comunicação 
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humana e os comportamentos afetivo-emocionais são essenciais para a construção e 

desenvolvimento bio-psico-socio-espiritual na construção de valores e atitudes, na qual 

são fatores essenciais no desenvolvimento psicomotor dos alunos na escola (FREIRE, 

1994). 

Se as crianças não são estimuladas desde cedo a aperfeiçoarem a sua motricidade, 

além do processo formativo ficar incompleto, pularão etapas primordiais na sua 

formação integral. Sendo assim, a brincadeira torna-se inevitável ao conhecimento da 

infância com todas as riquezas que o corpo pode lhe proporcionar dentro de um 

ambiente de liberdade e de expressividade construtiva e inovadora (SILVA, 2015). A 

expressão corporal, a expressão oral e o binômio ensino-aprendizagem, no interior e no 

exterior da escola exercem o ato pedagógico como uma brecha e transformação por 

intermédio dos jogos e entretenimentos tendo o papel da escola a função de qualificar e 

quantificar o nível de aprendizagem dos alunos, apoiando-se em intervenções 

psicopedagógicas em seus processos evolutivos (SILVA, 2015). A Psicomotricidade 

move a criança a adotar o conhecimento do seu corpo, a situar-se no tempo e no espaço, 

da lateralidade, a alcançar coordenação de seus movimentos e gestos, terem autonomia, 

criatividade, espírito criativo graças aos conhecimentos corporais. Em educação, esses 

conhecimentos se fazem necessários antes mesmo dos conhecimentos formais e 

informais (ALVES, 2011). 

Educar e alfabetizar implica estudar e experimentar novas práticas e concepções 

de ensino e suas metodologias, compreendendo e reconhecendo esse jeito das crianças 

estarem no mundo. Este é um desafio diário que se lança às escolas e educadores e um 

dos objetivos principais dos anos iniciais é o desenvolvimento das habilidades 

cognitivas e sociais que favoreçam o seu processo da aprendizagem da leitura e escrita 

(CAMARGO, 2016). Nesse cenário se insere o professor que explora das crianças as 

suas potencialidades através da Psicomotricidade e consegue desabrochar delas 

habilidades que favoreçam seu processo da lecto-escrita através da vivência dos 

movimentos livres na escola atuando diretamente no encontro do prazer com o 

movimento ao brincar, da espontaneidade e da criatividade para o processo formativo 

dos educandos (CAMARGO, 2016). O clima de liberdade, de expressividade 

transformadora e construtiva favorece o processo formativo integral e possibilita a 

criança a ser, existir, crescer, expressar emoções, aprender e amar. As atividades que se 

desenvolvem na educação básica devem constituir-se, portanto, menos como trabalho e 
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resultados, em sentido restrito, e mais como jogo, prazer, descoberta de si e do outro 

(ALMEIDA, 1995).  

O conhecimento da Psicomotricidade na Escola possibilita a junção do entusiasmo 

do movimento com a diversão, a aceitação das frustrações, o desbloqueio verbal e a 

interação com os colegas. Promove o desenvolvimento holístico da criança, da 

espontaneidade e da criatividade e para o ajuste positivo da agressividade (ALMEIDA, 

1995). O que para as crianças se caracteriza como brincadeira de correr, chutar, pular, 

pegar e arremessar, pela área da Psicomotricidade se caracteriza como movimentos 

neuromusculares que servirão de base para que a criança aprenda segurar o lápis, folhar 

o caderno, definir sua lateralidade, delimitar espaços, diferenciar as formas das letras, 

entre outros (FREIRE, 1994). A Psicomotricidade tem uma enorme relação com o 

processo de alfabetização, obtendo uma extrema ligação, visto que, o movimento 

influencia a maturação do sistema nervoso da criança que é, na sua formação individual, 

função das relações e correlações entre a ação e a sua representação (GALLAHUE; 

OZMUN, 2004). 

Para J. B. Freire, uma vez que o significado das coisas, nessa primeira fase da 

vida da criança, depende, acima de tudo, da ação corporal, o jogo e a atividade física 

tornam-se um importante recurso pedagógico para ser utilizado pela escola. O 

movimento é um excelente recurso pedagógico de inclusão servindo como meta 

fundamental responsável pelo sucesso da aprendizagem dos alunos. É uma prática 

pedagógica que tem como objetivo a modificação da realidade de algumas defasagens e 

servindo de uma base mais sólida para as aprendizagens dos alunos dentro de uma 

educação interdisciplinar e multidisciplinar (DAÓLIO, 1998). 

 Um professor sozinho pouco pode fazer diante da complexidade de questões que 

seus alunos colocam em jogo, porém se a equipe interdisciplinar trabalhar em conjunto 

pensando em um trabalho educativo aonde se explora diversos campos do conhecimento 

através do movimento e da corporeidade será fundamental para a obtenção de êxito 

frente às dificuldades e adversidades que seus alunos poderão enfrentar. A 

aprendizagem e a interação social são dois fatores importantes para a aprendizagem 

(CAMARGO, 2016). 

5.1 Estruturas Psicomotoras  

Sempre que se fala em Psicomotricidade vem à mente a relação do ser humano em 

executar movimento e, por conseguinte, o desenvolvimento do corpo, associando muitas 

vezes à prática de esportes e da disciplina Educação Física. A Psicomotricidade vai 
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além da motricidade, na realidade, é uma ciência que está relacionada ao processo 

constante de maturação (FONSECA, 2009). É fundamental que o ambiente no qual a 

criança conviva seja rico e estimulante em vivências afetivas para estabelecimento de 

segurança e crescimento da personalidade, de maneira que as interações pessoais e 

físicas ofereçam oportunidades de experiências e descobertas que permitam ir 

estruturando as bases de conhecimento do mundo e progressivo avanço cognitivo 

(COSTA, 2002). 

As instituições educacionais devem favorecer um ambiente físico e social, rico e 

desafiador, possibilitando a ampliação de conhecimentos por conta das estruturas 

psicomotoras acerca de si mesmos, dos outros e do meio em que vivem, respeitando as 

fases de desenvolvimento de cada criança alcançando aprendizagens mais elaboradas no 

plano cognitivo e no processo de alfabetização (FONTANA, 2012).  

A Psicomotricidade é, pois, um instrumento privilegiado através do qual a 

consciência se forma e se materializa, onde o corpo é a origem das aquisições 

cognitivas, afetivas e orgânicas. As bases Psicomotoras são os principais aspectos 

necessários para o processo de alfabetização na qual interferem de maneira positiva no 

processo de ensino e aprendizagem (FONSECA, 2004). O desenvolvimento adequado 

das habilidades psicomotoras permite à criança uma melhoria da postura, da dissociação 

dos movimentos, da coordenação global dos movimentos, da motricidade fina, do ritmo, 

da discriminação táctil, visual e auditiva, da integração das estruturas espaciais e 

temporais, do aumento da capacidade de atenção e concentração (FONSECA, 2004). 

O estudo analisou as seguintes estruturas psicomotoras: Imagem corporal, 

Esquema corporal, Estruturação Espacial, Estruturação Temporal e Lateralidade, pois 

estas estão ligadas diretamente à alfabetização e letramento quanto às dificuldades de 

aprendizagem dos alunos na aquisição do processo de leitura e escrita. 

5.1.1 Imagem Corporal 

O estágio do espelho é uma descoberta da criança com sua imagem corporal, ou 

seja, no envolvimento da criança com o corpo ela vai adquirindo experiência, que será 

essencial para o seu desenvolvimento corporal como dizem diversos autores. A imagem 

corporal inclui experiências diretas e indiretas, conscientes e inconscientes, conectadas a 

experiências e a identidades de cada ser humano. O objeto em foco corresponde ao 

nosso eu, representada em um envolvimento correspondente ao nosso eu (LE 

BOULCH, 1987). 

Para Lacan (1998, p. 96):  
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A imagem se percebe como uma forma humana na qual ela reconhece, ao 

mesmo tempo, ela mesma e os outros. É a partir desta imagem especular que 

se resolve o mal-estar antigênico de seu corpo fragmentado e que ele vai 

construir e reger o mundo: esta imagem de corpo desmembrado, projetado 

em diferentes segmentos, é substituída, então, pelo sentimento de ser um, 

afetiva e fisicamente, ainda que o outro se imiscua constantemente. 

 

O conceito da Imagem corporal se torna essencial dentro do processo de 

aprendizagem, pois o corpo servirá como base de sustentação para as descobertas de 

inúmeras noções e definições necessárias e fundamentais para a alfabetização, como por 

exemplo: em cima, embaixo, na frente, atrás, esquerda, direita, alto, baixo, permitindo, 

assim, que a criança desenvolva o equilíbrio corporal e tenha a capacidade de dominar 

seus atos motores. Portanto, é através do corpo que o ser humano interage consigo e 

com o mundo que o cerca (FONTANA, 2012). 

A criança reconhece a consciência corporal através de seu próprio corpo, 

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

recebendo sons oriundos do ambiente. Uma impressão subjetiva advém de uma 

experiência da criança com seu próprio corpo, englobando também as sensações dos 

sentidos corporais (tato, olfato, paladar, visão, audição) advindos de experiências 

vividas pelo ser humano, onde ele mesmo criará um referencial do seu corpo 

(FONTANA, 2012). 

 

5.1.2 Esquema Corporal 

 O esquema corporal é o entendimento do corpo como meio de comunicação 

consigo mesmo e com o meio, se tornando um elemento indispensável para a formação 

da personalidade da criança que resulta das experiências que possuímos provenientes do 

corpo e das sensações que experimentamos. Conhecimento necessário, na qual o corpo 

organiza-se no espaço que o envolve, seus movimentos e ações (LE BOULCH, 1983). 

A Psicomotricidade define o esquema corporal como a organização de estruturas 

cerebrais que concede ao indivíduo o conhecimento progressivo das partes e funções do 

corpo, a partir de etapas sucessivas, que são determinadas pela maturação neuro-cortical 

e pela relação da pessoa com o meio físico e humano (WALLON, 1995). 

De acordo com Rosa Neto (2002, p. 20):  

Os primeiros contatos corporais que a criança percebe, manipula e com os 

quais joga são de seu próprio corpo são “satisfação e dor, choro e alegria, 

mobilizações a deslocamentos, sensações visuais e auditivas e esse corpo é o 

meio da ação, do conhecimento e da relação”. A construção do esquema 

corporal, isto é, a organização das sensações relativas ao seu próprio corpo 

em associação com os dados do mundo exterior exerce um papel fundamental 
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no desenvolvimento da criança, já que essa organização é o ponto de partida 

de suas diversas possibilidades de ação. Sendo assim, esquema corporal é a 

organização das sensações relativas ao seu próprio corpo em associação com 

os dados do mundo exterior. 

 

O esquema corporal é a representação global, científica e diferenciada que a 

criança tem do seu corpo, tornando-se um elemento fundamental para a formação da 

personalidade da criança, se referindo à formação do “eu”. A noção do esquema 

corporal além de estarem ligadas as atividades motoras, também está vinculada as 

necessidades biológicas e a alguns aspectos emocionais (DE MEUR; STAES, 1984).  

Le Boulch (1984, apud OLIVEIRA, 1996, p. 58) se refere a três etapas do 

esquema corporal, as quais traduzem o cerne da teoria psicomotora:  

1ª etapa: corpo vivido (até 3 anos de idade): esta etapa corresponde à fase da 

inteligência sensório-motora traduzida por Jean Piaget. É denominada pela experiência 

vivida pela criança, onde passa a se diferenciar do meio e suas experiências são 

enriquecidas com seu crescimento. Esta fase também é marcada pelo movimento 

constante, o que possibilita experiência subjetiva de seu corpo e a ampliação de sua 

experiência motora. Ao final desta fase, pode-se falar em imagem do corpo, pois o “eu” 

se torna unificado e individualizado. 

 2ª etapa: corpo percebido ou “descoberto” (3 a 7 anos): no decorrer desta etapa 

ocorre a organização do esquema corporal devido à maturação da “função de 

interiorização”, ou seja, a criança desenvolve uma percepção centrada em seu próprio 

corpo. Le Boulch (1984, apud OLIVEIRA, 1996, p. 59) define como interiorização a 

“possibilidade de deslocar sua atenção do meio ambiente para seu próprio corpo a fim 

de levar à tomada de consciência”. Ao fim desta etapa, de acordo com Le Boulch, 

citando Ajuriaguerra, o nível de comportamento motor, bem como o nível intelectual, 

pode ser caracterizado como pré-operatório, porque está submetido à percepção num 

espaço em parte representado, mas ainda centralizado sobre o próprio corpo.  

 3ª etapa: corpo representado (7 a 12 anos): no decorrer desta etapa acontece a 

estruturação do esquema corporal, ou seja, a criança já amplia e organiza seu esquema 

corporal. É a fase da representação mental da imagem do corpo, que revela um trabalho 

mental em decorrência da evolução cognitiva. Esta fase, de acordo com Piaget, é 

denominada como Estágio das Operações Concretas. 

O corpo é uma forma de expressão da individualidade a partir do instante que a 

criança percebe o mundo ao seu redor em função dele próprio, ou seja, por conta do 

autoconhecimento do corpo a criança terá maior habilidade para se diferenciar, sendo 
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capaz até de se distinguir em relação aos objetos circundantes através da observação e 

do manejo (OLIVEIRA, 1996). 

Para Ferreira et al (2011, p.220), “o esquema corporal permite na criança a 

capacidade de controlar a coordenação de suas ações globais e finas, define a 

lateralidade e a dominância lateral, dissociando movimentos de direita e esquerda entre 

pernas e braços, assegura o tônus (postural e de equilíbrio) e a localização das 

estimulações externas, facilita o equilíbrio estático e dinâmico e adapta às condições do 

espaço e tempo”. 

A criança que não reconhece as partes do seu corpo ignora seu vocabulário 

corporal e isso ocorre na maioria das vezes com esquema corporal mal definido, e o 

reflexo disso seria a falta de harmonia dos gestos, coordenação psicomotora deficiente, 

lentidão, deficiência da estruturação espaço-temporal e insegurança em relação aos 

outros (OLIVEIRA, 1996). 

5.1.3 Estruturação Espacial 

É a capacidade que o indivíduo tem de situar-se e orientar-se, em relação aos 

objetos, às pessoas e o seu próprio corpo em um determinado espaço, aonde criança 

percebe a posição do seu corpo no espaço depois dos objetos em relação a si mesma e, 

por fim, aprende a perceber as relações das posições dos objetos entre si (LE BOULCH, 

1983). 

A estruturação espacial é fundamental para que a criança obtenha êxito escolar e 

essencial para que vivamos na sociedade, pois é através do espaço e das relações 

espaciais, que temos um sistema de organização do movimento dentro de coordenadas 

vertical e horizontal, não só em relação ao próprio corpo, mas também em relação ao 

espaço e posição de objetos.  Esta habilidade psicomotora é pressuposto para muitas 

atividades realizadas em sala de aula, entre elas a escrita (SILVA, 2015).  

Para que a criança perceba a posição dos objetos no espaço ela deverá ter uma 

lateralidade definida e uma boa imagem corporal para elaborar uma construção mental 

que se opera por meio de movimentos em relação aos objetos que estão no seu meio. 

De acordo com Oliveira (1996, p. 80):  

Quando a criança consegue se orientar em seu meio ambiente, estará mais 

capacitada a assimilar a orientação espacial no papel. Muitas professoras, 

preocupadas com o desenvolvimento espacial ligado ao ensino da leitura e da 

escrita, em vez de se preocupar em trabalhar estas noções ao nível de 

movimentação do corpo, de interiorização das ações, tentam começar esta 

orientação pelos exercícios gráficos. Isto é um erro, pois as crianças 

aprendem a imitar e decorar o que é exigido delas, sem que haja qualquer 

transformação significativa. 
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A organização espacial depende simultaneamente da estrutura de nosso próprio 

corpo (estrutura anatômica, biomecânica, fisiológica, etc.), da natureza do meio que nos 

rodeia e de suas características (ROSA NETO, 2002). A estruturação espacial não nasce 

com o indivíduo, mas sim como uma elaboração e construção mental que se opera pelos 

seus movimentos em relação aos objetos que estão ao seu redor e, é essencial para se 

viver em sociedade (ALVES, 2011). Por meio da estruturação espacial o indivíduo 

estabelece relações entre os objetos, fazendo observações, comparações e observando 

semelhanças e diferenças entre eles (OLIVEIRA, 1996). Quando a estruturação espacial 

não está bem trabalhada, a criança também terá dificuldades em percepção à direita e à 

esquerda, podendo confundir letras e números na leitura e na escrita. Le Boulch (1987) 

salienta que fatores associados a problemas de falta de estruturação espacial geram 

desinteresse pelas matérias escolares bem como a falta de motivação para a 

aprendizagem da leitura e da escrita, dificultando assim o processo ensino-

aprendizagem do aluno. 

5.1.4 Estruturação Temporal 

Uma das principais dificuldades que podemos encontrar dentro das escolas é uma 

má orientação temporal. O tempo é uma das mais difíceis habilidades para se trabalhar 

por parte da criança, o tempo real do tempo ficcional e muitas das crianças que passam 

por dificuldades de aprendizagem, principalmente leitura e escrita, estão nessa situação 

em decorrência do mau desenvolvimento psicomotor (ALMEIDA, 2014). 

A Estruturação Temporal é essencial para que a criança possa desenvolver noções 

de simultaneidade, ordem e sequencia (antes, agora, depois), duração de intervalos 

(segundo, minuto, hora), tempo (ontem, hoje, amanhã), e ritmo. Essas experiências vão 

sendo construídas naturalmente conforme as experiências vividas pelas crianças dentro 

e fora das escolas (ALMEIDA, 2014). 

O entendimento do movimento humano é uma ligação íntima entre as noções de 

corpo, espaço e tempo, isto é, a relação de um sistema de referência que tem o corpo 

como agente principal pode movimentar-se dentro de um espaço determinado em 

função do tempo (OLIVEIRA, 1996). 

Os movimentos internos são as ações prematuras ou reconstituídas pela memória 

aonde o tempo é a articulação dos movimentos no espaço ou deslocamentos físicos, 

cujo objetivo final é também espacial. Essa estruturação é essencial para que a criança 

obtenha êxito escolar. (OLIVEIRA, 1996). A organização temporal é uma habilidade 
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psicomotora muito importante para uma adaptação favorável da criança, pois lhe 

permite não só movimentar-se e reconhecer-se no espaço, mas também desencadear e 

dar sequência aos seus gestos, localizar as partes do seu corpo e situá-las no espaço, 

sendo importante para o processo de adaptação do indivíduo ao meio (ALMEIDA, 

2011). Com o desenvolvimento da orientação temporal, a criança será capaz de perceber 

e memorizar o que se passa antes, depois e agora, além de memorizar a ordem em que 

os gestos foram feitos, o que foi feito primeiro e por último. Também será capaz de 

entender o que foi feito depressa, o que dura muito tempo, que dura pouco tempo, os 

dias, as semanas, os meses, os anos e as estações (DE MEUR; STAES, 1984). 

5.1.5 Lateralidade 

 Para De Meur e Staes (1984) a dominância lateral é a consolidação de um lado 

em relação ao outro. É a noção que a criança adquire durante uma atividade de 

deslocamento, qual lado do corpo está sendo trabalhado. A lateralidade deve surgir 

naturalmente, da própria criança e não imposta. A criança precisa experimentar os dois 

lados sem interferências. Elas precisam se descobrir. 

A lateralidade é outro aspecto básico na Psicomotricidade, isto é, a dominância de 

um dos lados do corpo. A lateralidade é uma condição que a criança irá descobrir aos 

poucos. Ela poderá perceber que será muito útil à sua própria vida poder executar dois 

ou mais movimentos simultaneamente e em lados opostos.  A lateralização é à base da 

estruturação espacial e é através dela que uma criança se orienta no mundo que a rodeia. 

A lateralidade é a função da dominação do ato motor que permite ao aluno estabelecer 

suas atividades motoras globais através de ações educativas fundamentais que reflete no 

aprendizado e na consolidação das praxias. Esta capacidade funcional será desenvolvida 

de maneira fundamental durante a confrontação da criança com o seu meio, que irá lhe 

render ferramentas para a construção de uma lateralidade homogênea e sólida 

(ALMEIDA, 2014). 

A Lateralidade é a preferência de um lado em relação ao outro, ou seja, significa 

que existe um lado mais dominante que o outro. O lado dominante apresenta mais 

rapidez, precisão e força muscular. (OLIVEIRA, 1996). Para a realização das atividades 

a lateralidade tem um lado preferencial, podendo ser mão, pé, ouvido e olho. Existem 

pessoas destras e canhotas, também pessoas com a lateralidade cruzada, isto ocorre 

quando se tem preferência pela mão de um lado do corpo e pelo olho e pé do lado 

oposto, significando que existe predomínio, tornando um lado mais eficaz. A 

lateralidade corporal do sujeito se relaciona ao seu espaço interno, no qual este percebe 
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que possui dois lados e que um é bem mais utilizado que o outro, capacitando-o a 

utilizar um lado do corpo com mais facilidade e desenvoltura (NEGRINE, 1995).   
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6 A CONTRIBUIÇÃO DA PSICOMOTRICIDADE NO PROCESSO ENSINO 

APRENDIZAGEM 

 A Psicomotricidade veio para dar diversidade no mundo sociocultural e natural 

das crianças através de um recorte curricular que visa à instrumentalização da ação do 

professor no auxílio da alfabetização, destacando os âmbitos de experiências essenciais 

que devem servir de referência para a prática educativa (FERREIRA, 2011). 

Esta proposta de ensino visa a abranger diversos e múltiplos espaços de 

elaboração de conhecimentos e de diferentes linguagens, a construção da identidade, os 

processos de socialização e o desenvolvimento da autonomia das crianças que 

propiciam, por sua vez, as aprendizagens consideradas essenciais dentro de um trabalho 

educativo para que o professor possa organizar sua prática e refletir sobre a abrangência 

das experiências que propicia às crianças (FERREIRA, 2011). 

Pode-se dizer que a Psicomotricidade pode auxiliar os alunos com dificuldades de 

aprendizagens como também atuar como prevenção a essas dificuldades, já que o corpo 

tem essas múltiplas funções, como por exemplo: a interação com outras pessoas ao 

trabalhar a socialização, o autoconhecimento de si e aos outros ao seu redor, servindo 

como base para a aprendizagem escolar e o desenvolvimento cognitivo (CAMARGO; 

MACIEL, 2016). 

Esses acontecimentos ficam notórios em diversos estudos que destacam a 

necessidade de se identificar as dificuldades de aprendizagem relacionadas ao 

desenvolvimento psicomotor e, a partir desses dados, elaborar esquemas motores para 

os alunos como precaução à dificuldade de aprendizagem (CAMARGO; MACIEL, 

2016). 

A educação psicomotora deve ser considerada uma formação de base 

imprescindível dentro da Educação Básica (Anos Iniciais), pois ela faz com que o aluno 

tenha uma autonomia sobre o seu corpo através das habilidades adquiridas ao longo do 

processo como, por exemplo, consciência corporal em relação a gestos e movimentos 

espaço-temporais a partir de sua espontaneidade (LE BOULCH, 1987). 

Os professores são os personagens principais e mais importantes na disseminação 

dos conhecimentos e de elementos substanciais da cultura. A Psicomotricidade 

encarnou a ideia de um verdadeiro “laboratório de aprendizagens”, aonde a transmissão 

de conhecimentos ganha uma nova roupagem com atribuições educacionais inovadoras, 
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recursos atualizados e enfrentamento das dificuldades de aprendizagem (CAMARGO; 

MACIEL, 2016). 

 É importante que o professor tenha uma fundamentação em Psicomotricidade 

para uma educação atual e futura, observando a necessidade de analisar a criança como 

um ser integral e único. Essa renovação é de suma importância para a profissão docente, 

pois é o momento de integração de novas competências profissionais e pessoais no 

quadro de um conhecimento pedagógico, científico e cultural (CAMARGO; MACIEL, 

2016). 

 É uma área que envolve os movimentos do corpo e suas partes, com atuação 

sobre a mente da criança, ou seja, está totalmente ligada com o desenvolvimento 

cognitivo, motor ou afetivo. A escola tem como objetivo integrar o aluno na sociedade 

proporcionando uma educação de qualidade, respeitando a bagagem cultural que cada 

criança traz, buscando se adaptar às necessidades dos alunos, e ao ritmo de cada 

educando (OLIVEIRA, 1996).  

O desenvolvimento do aspecto cognitivo, motor, social e o afetivo faz com que a 

aprendizagem desta criança torne-se significativa por intermédio de algumas atividades 

que necessitam ser trabalhadas num ambiente que ofereça espaço para correr, pular, 

jogar, arremessar, ou seja, junto com as aulas de educação física, enquanto outras 

podem ser desenvolvidas e trabalhadas dentro da sala de aula junto com a professora 

regente, o que envolve a área da comunicação e expressão, percepção, coordenação, 

orientação e habilidades conceituais (FREIRE, 1994). 

De acordo com os PCNs (BRASIL, 1998, p.45) a escola tem o principal objetivo 

de: 

Ser um espaço de formação e informação, em que a aprendizagem de 

conteúdos deve necessariamente favorecer a inserção do aluno no dia-a-dia 

das questões sociais marcantes e em um universo cultural maior. A formação 

escolar deve propiciar o desenvolvimento de capacidades, de modo a 

favorecer a compreensão e a intervenção nos fenômenos sociais culturais 

assim como possibilitar os alunos usufruir das manifestações culturais 

nacionais e universais. 

 

O desenvolvimento perceptivo motor está relacionado à desenvoltura para futuras 

aquisições escolares, pois é um fator indispensável das funções cognitivas, ou seja, a 

progressão das habilidades motoras é fundamental para a melhoria das suas 

modalidades perceptivas. As experiências são fundamentais, pois através destas a 

criança pode ser capaz de adquirir capacidades cognitivas, sociais, afetivas e motoras 

(GALLAHUE; OZMUN, 2004). 
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O início da vida escolar é fundamental para que a criança possa se desenvolver de 

forma saudável e prazerosa, e para que isso aconteça às escolas devem oferecer uma 

adaptação tranquila proporcionando às crianças segurança e bem-estar. A partir da 

Educação Infantil é fundamental que tudo seja planejado e baseado no que as crianças já 

conhecem para que as aprendizagens ocorram de forma tranquila e prazerosa e o 

ambiente deve ser motivante. As experiências devem ser proporcionadas e valorizadas 

cabendo ao professor oferecer um ambiente agradável, que contribua para a adaptação 

da criança no primeiro contato com a escola (CAMPOS, 2014). 

É fundamental que a oferta desenvolvida esteja integrada à proposta pedagógica 

da escola, pois a mesma assume um papel de grande relevância no processo de 

alfabetização, portanto não deve ser trabalhada isoladamente dos componentes 

curriculares. As atividades desenvolvidas deverão ser contextualizadas e significativas 

propiciando um desenvolvimento global do aluno (CAMPOS, 2014). 

A Psicomotricidade tendo um importante papel pedagógico deveria atuar como 

qualquer outra disciplina na escola, e não desarticulada das outras disciplinas tornando-

se fundamental para o processo de aprendizagem e não se tornando auxiliar de outras. 

Seria fundamental que as atividades realizadas pelos professores regulares viessem 

baseadas com fundamentação teórica para que estes se sintam habilitados a trabalhar 

adequadamente o movimento, dentro de um contexto lúdico, dinâmico e em 

conformidade com a cultura e o universo infantil (FERREIRA, 2011). 

Oliveira (1996, p. 14) enfatiza a necessidade de uma melhor capacitação dos 

professores: 

Precisar-se-ia capacitar melhor os professores para que estejam sempre aptos 

a promover uma educação integral do aluno, detectando os que não 

acompanham o ritmo dos colegas e reconhecendo onde estão as falhas. 

Deverão estar preparados para realizar uma reeducação quando se fizer 

necessário, no âmbito de sala de aula e encaminhar a um profissional 

competente quando os recursos esgotarem. 

 

Experiência e maturação estão relacionadas às vivências que as crianças adquirem 

nos primeiros anos de vida. Dessa forma, devemos oferecer à criança inúmeras 

situações para que vivencie, experimente, sinta e manipule seu ambiente e poderemos 

esperar que não apresentem habilidades limitadas mais tarde, diante disso, através das 

brincadeiras que as crianças desenvolvem as habilidades fundamentais locomotoras, 

manipulativas e estabilizadoras (GALLAHUE; OZMUN, 2004). 
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O desenvolvimento das crianças com a contribuição da Psicomotricidade fomenta 

as habilidades, o relacionamento afetivo com o meio, a formulação de estratégias, a 

informação das estruturas mentais, condições de realizar múltiplos movimentos, além 

de auxiliar no desenvolvimento da leitura e escrita tendo as bases psicomotoras como 

recursos educacionais para uma inclusão escolar de qualidade que abrange uma visão 

holística dentro de uma dimensão pedagógica (CAMPOS, 2014). 

Os professores para verem progressos na alfabetização dos alunos devem trazer 

materiais estimulantes, atualizados e significativos, levando em conta as diferenças 

individuais de cada um, sabendo que as crianças já trazem uma bagagem cultural e 

social vinda de seus familiares. É fundamental que os professores conheçam a 

importância da Psicomotricidade na vida da criança e que a compreensão dos 

movimentos tem um valor essencial no desenvolvimento total deles (FERREIRA, 

2011). 

Segundo Soares (2012, p.96): 

Alfabetizar está em inserir a criança para a prática da leitura, ou seja, fazer 

com que se aprenda ler, mas isso não implica em criar hábito de leitura, pois 

sabemos que há sujeitos alfabetizados que necessariamente não tomam gosto 

pelo hábito de ler, ou não leem com frequência, dizemos portanto, que não 

basta alfabetizar a criança, é preciso letrá-la ou conduzi-la aos diversos tipos 

de expressões textuais, é capacitar a criança a criar relações com práticas de 

leitura e escrita, é compreender e questionar, sobretudo fazer a chamada 

leitura do mundo a partir de suas práticas sociais. 

 

 É necessário compreender como o processo de alfabetização acontece, pois é um 

período importante no pleno desenvolvimento do aluno junto ao processo de leitura e 

escrita que é essencial à incorporação do movimento, quando se dá junto à 

Psicomotricidade, acontece de maneira significativa na vida do aluno. As metodologias 

lúdicas e as habilidades psicomotoras influenciam positivamente o processo de 

aprendizagem e de socialização do aluno no ambiente escolar, pois é neste período que 

os seus sentidos e seus movimentos sensórios motores estão se completando (FREIRE, 

1994). 

É importante que o aluno reconheça o posicionamento do seu próprio corpo no 

espaço e a relação das posições dos objetos entre si, pois se entendem que, para 

acontecer o processo de escrita e leitura se faz necessária a incorporação do movimento, 

e a necessidade de desenvolver habilidades psicomotoras como fator favorável ao 

resultado positivo deste processo (FREIRE, 1994).  
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Exercícios desprovidos de sentidos, altamente mecanicistas, automáticos e 

“treinados”, sem a real preocupação que receberiam do conhecimento do seu corpo, não 

exploradores de um trabalho mais amplo de conscientização dos movimentos, de 

posturas, torna-se uma prática pedagógica sem significado, sem estrutura afetiva e 

cognitiva para os alunos (FREIRE, 1994).  

É necessário pensar em uma concepção de educação escolar que valorize a 

movimentação do aluno, não somente como uma necessidade físico-motora do 

desenvolvimento infantil, mas também como capacidade expressiva e intencional, 

diminuindo cada vez mais essa alfabetização que não evidencia ações sistematizadas e 

intencionais, que não primam pelo domínio e conhecimento da movimentação corporal 

(FREIRE, 1994). 

A educação psicomotora é essencial ao processo de alfabetização e deve ser 

praticada desde a mais tenra idade, pois o movimento é um suporte que ajuda a criança 

a adquirir conhecimento do mundo que a rodeia através de seu corpo, de suas 

percepções e sensações, além de prevenir as dificuldades e combater a inadaptação 

escolar (SILVA, 2015). 

Segundo Ferreiro (1999, p.47): 

 O desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem dúvida, em um ambiente 

social. Mas as práticas sociais, assim como as informações sociais, não são 

recebidas passivamente pelas crianças. Quando tentam compreender, elas 

necessariamente transformam o conteúdo recebido. Além do mais, a fim de 

registrarem a informação, elas a transforma.  

 

Muitas crianças já chegam às escolas com boa parte das habilidades 

desenvolvidas, entretanto cabe à escola desenvolver as que chegam sem conhecimento 

algum. O professor ao realizar atividades psicomotoras no período de alfabetização 

acelera o desenvolvimento cognitivo e intelectual, evitando assim o baixo desempenho 

dos alunos, além de cumprir com aquilo que lhe é solicitado fazer em sala de aula 

(FERREIRA, 2011).  

A Psicomotricidade tem o corpo como um canal físico da mensagem sendo uma 

ferramenta especial capaz de compreender a relação entre a cultura de movimento e a 

educação. A educação através do movimento é como uma interlocução de saberes em 

uma construção do sujeito, aprendidos das tradições culturais que se expandem nos 

espaços culturais, convívios em grupos e nos processos de descoberta de si 

(FERREIRA, 2011). 
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A aprendizagem por meio da Psicomotricidade permite o aluno criar a imagem 

corporal do seu corpo operatório se desenvolvendo e utilizando da melhor forma os seus 

recursos corporais, entendendo por si a relação entre as partes do corpo e a sua 

totalidade, o que permite o melhoramento no nível de abstração e concentração, 

desenvolvimento dos sentidos, o desenvolvimento sócio-afetivo, lealdade e 

solidariedade (ROSSI, 2012).  

6.1 A ludicidade como intervenção pedagógica para o desenvolvimento 

infantil. 

A ideia que se tem de que a Psicomotricidade está relacionada apenas ao fato de 

movimentar o corpo já está ultrapassado, o movimento tem um objetivo muito mais 

amplo e o ato de brincar dos alunos deve vir repleto de significados através da 

promoção do desenvolvimento pleno da criança. Através da brincadeira a criança 

aprende de maneira diferenciada e espontânea dentro do seu mundo lúdico (NEGRINE, 

1995). 

Deste modo, o lúdico e os processos de ensino-aprendizagem devem estar 

interligados. O favorecimento de uma aprendizagem significativa é caracterizada pela 

inclusão da ludicidade através de uma verdadeira conexão do processo educativo dentro 

do ambiente de uma educação formal (OLIVEIRA, 1996). 

O ato de brincar envolve múltiplos desenvolvimentos além apenas do fato de 

proporcionar prazer e lazer, promove outras habilidades, tais como a agilidade e 

reflexão de pensamento, senso de organização e solidariedade, organização de atitudes, 

etc. Fazendo com que a criança ultrapasse suas capacidades para além de sua idade 

através do lúdico (ALMEIDA, 1995). 

O favorecimento das capacidades cognitiva, motora, afetiva, de relação social e 

interpessoal ocorre de forma processual, espontânea e natural dentro dos ambientes em 

sala de aula através da utilização do lúdico enquanto recurso didático-pedagógico 

(ALMEIDA, 1995). 

O trabalho da Psicomotricidade através de materiais lúdicos é capaz de 

potencializar ainda mais as interações dos alunos no ambiente da sala de aula do que 

somente um simples trabalho de movimentação corporal, ocorre cotidianamente 

inúmeras relações sociais. Os elementos trabalhados em sala de aula podem ser 

importantes para expressar a realidade e o contexto social, político, econômico e 

cultural através de noções de ética, moral. Confiança e respeito, mesmo ainda sendo 

crianças (NEGRINE, 1995). 
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No brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento 

habitual de sua idade, além do seu comportamento diário; no brinquedo é 

como se ela fosse maior do que ela é na realidade. Como no foco de uma 

lente de aumento, o brinquedo contém todas as tendências do 

desenvolvimento sob forma condensada, sendo ele mesmo uma grande fonte 

de desenvolvimento. (VYGOTSKY, 1988, p.134). 

 

Uma fase de características próprias é a infância, e mesmo dentro do ambiente 

escolar essas características devem ser levadas em conta. O ato de brincar, por exemplo, 

deve estar incluso nas práticas pedagógicas por se tratar de tão importante na vida social 

dos alunos e não apenas como uma forma de incluir o lazer e o prazer na sala de aula, 

porém, se tratando também de uma excelente ferramenta com um potencial recurso 

didático-pedagógico (ALMEIDA, 1995). 

Portanto, se devem tratar as atividades psicomotoras como algo que se relacionam 

como o lúdico, as atividades que envolvem jogos e brincadeiras não são prejudiciais ao 

processo de ensino e aprendizagem, pelo contrário, quando bem planejadas e 

elaboradas, a correlação entre a Psicomotricidade e o lúdico será muito importante para 

o envolvimento dos alunos dentro de uma aprendizagem que seja, de fato, significativa 

(NEGRINE, 1995). 

Através da brincadeira a criança pode aprender diversas coisas de uma maneira 

diferenciada e que se adeque a sua faixa etária, entretanto, é importante relatar que o ato 

do brincar vai além da diversão e do prazer que a criança sente ao utilizar os 

movimentos e as expressões corporais para um processo contínuo de aprendizado em 

relação às abordagens escolares (ALMEIDA, 1995). 

É preciso compreender que toda atividade a ser desenvolvida em sala de aula deve 

levar em conta a fase das crianças, a infância e suas características peculiares, tal como 

utilizar como recursos didático-pedagógicos elementos que façam parte do cotidiano 

dos alunos, que eles gostem de utilizar fora do ambiente da escola, e que funcionem 

como elementos auxiliares à prática pedagógica (SOARES, 2012). 

As brincadeiras tornam as aulas mais vivas, dinâmicas e interessantes, facilitando 

o processo de ensino e aprendizagem, tornando um processo mais gradativo e eficaz, 

possibilitando resultados significativos ao desenvolvimento no cotidiano do ambiente 

escolar. Em qualquer tipo de jogo a criança se educa, já que o jogo é educativo em sua 

essência (ALMEIDA, 1995). 

A utilização das brincadeiras é um recurso tanto para intervenção em processos de 

aprendizagem, como para avaliação. A utilização de jogos para alcançar o letramento 
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deve-se explorar os significados dos jogos, tanto os afetivos como os lógicos, e integrá-

los com outras formas de atividade simbólica, principalmente a linguagem oral. Esses 

jogos são necessários para o crescimento intelectual e social através da atuação do 

educador como mediador da aprendizagem (SOARES, 2012). 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI - BRASIL, 

2002) destaca a necessidade de ter um olhar mais apurado para as práticas lúdicas, pois 

é um recurso positivo que amadurece a sua área cognitiva e que auxilia diretamente o 

sua alfabetização através de um planejamento cuidadoso ao utilizar de fato o lúdico para 

intervenções pedagógicas e não apenas o brincar pelo brincar. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI) Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da 

identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, poder se comunicar 

por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado papel na brincadeira faz 

com que ela desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras, as crianças podem 

desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a 

memória e a imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de socialização, 

por meio da interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais 

(BRASIL, 2002, p. 27). 

A educação psicomotora visa desenvolver uma aprendizagem de carácter 

preventivo, estimulando o desenvolvimento integral e reeducação dos movimentos do 

aluno. O universo lúdico e motivador deve ser a base para qualquer disciplina, desde 

que haja contextualização nos conteúdos apresentados, buscando formas de despertar 

nos alunos os sentidos de ver e sentir tudo que os rodeia (CAMARGO; MACIEL, 

2016). 

Os professores que trabalham com os alunos da Educação Básica (Anos Iniciais) 

devem analisar as características da evolução desta fase a fim de proporcionar estímulos 

apropriados a cada um. O lúdico fomenta a forma de aprender, sua inteligência, sua 

autoconfiança, realizações de prazer sempre acompanhando o desenvolvimento físico, 

emocional e cognitivo (FREIRE, 1994). 

Os jogos e brincadeiras contextualizados proporcionam a um desenvolvimento 

mais harmônico no campo motor, cognitivo e psicossocial dos alunos propiciando 

experiência através da manifestação corporal, contribuindo para a sua formação integral. 

Grande parte das dificuldades escolares são consequências de uma inadaptação 
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psicomotora, que origina alterações no comportamento das crianças (CAMARGO; 

MACIEL, 2016). 

A ludicidade é universal no desenvolvimento de todos os seres humanos e deve 

ser à base de qualquer projeto pedagógico para a educação infantil e para o primeiro 

ciclo da educação fundamental, a base para construir uma prática pedagógica coerente. 

Entender a forma como os alunos reagem e se modificam diante dos estímulos do meio 

e a adaptação deles pode facilitar o trabalho do professor (ALMEIDA, 1995). 

O desenvolvimento das crianças através da ludicidade, em especial, atrelados às 

atividades psicomotoras, trabalha a língua materna de forma dinâmica, expondo pontos 

de vista e ideias, explorando informações de diversas áreas, construindo e reconstruindo 

diversos textos. O jogo tem o poder de despertar o tema estudado, além de fomentar o 

prazer e a curiosidade como um riquíssimo instrumento pedagógico (FREIRE, 1994). 

A contribuição da ludicidade vai além do simples dinamismo e inovação das 

práticas psicomotoras, temos o estímulo pelo prazer em aprender, permitindo que as 

crianças sejam expostas a descobertas e novidades de forma dinâmica e interativa. É 

importante destacar que através deste recurso pedagógico os professores abrem um 

leque de possibilidades para trabalhar as múltiplas habilidades dos alunos (GARDNER, 

1995). 

Essa abordagem permite explorar o intelecto camuflado dos alunos e a 

desenvolverem aptidões que vão além das já dominadas. O trabalho com o lúdico 

possibilita ao aluno também para uma vida cidadã, estimulando a imaginação, reflexão, 

argumentação, análise e percepção no processo de alfabetização e letramento 

(SOARES, 2012). 
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7 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa ação se desenvolveu em três etapas, a primeira etapa foi uma revisão 

bibliográfica dos assuntos abordados que levavam ao ponto da importância dentro da 

alfabetização na contribuição da educação psicomotora como uma ferramenta 

pedagógica. A segunda constou de observação no local a ser estudado, visando observar 

o comportamento dos profissionais que ali atuavam, e a terceira etapa consistiu numa 

amostragem dos resultados obtidos e uma breve reflexão do assunto abordado. 

A observação da rotina das crianças das duas escolas foi que muitas crianças 

possuíam dificuldades motoras, como falta de equilíbrio, o não reconhecimento de 

algumas partes do corpo, na sua lateralização e nas noções de tempo e espaço e até 

mesmo segurar o lápis de forma correta.  

O trabalho foi elaborado a partir das observações das práticas dos alunos 

realizadas dentro dos espaços escolares a fim de demonstrar a importância e reflexão 

que tem o corpo na educação infantil atrelado a alfabetização. Esta pesquisa foi 

caracterizada como qualitativa em que o foco é analisar o fenômeno investigado. 

Para a realização deste trabalho de conclusão de curso foi realizada uma 

pesquisa ação, utilizando artigos e livros, buscando entender o conceito de 

Psicomotricidade e como ela está vinculada à alfabetização e à Educação Básica (anos 

iniciais). A pesquisa foi realizada através de uma busca com os descritores: 

Psicomotricidades, Aprendizagem, Movimento e Educação Básica nos sites: SCIELO, 

GOOGLE ACADÊMICO E CAPES. 

Para a elaboração desta pesquisa, foi feita uma leitura exploratória dos principais 

materiais bibliográficos relacionados com o tema da pesquisa, que teve um cunho 

qualitativo com intuito de investigar as práticas infantis através do movimento e da 

ludicidade, proporcionando ao pesquisador um entendimento geral do assunto. 

Em seguida à leitura exploratória, foi realizada uma leitura analítica e seletiva do 

material, feitos fichamentos e resumos a fim de verificar a relevância dos conteúdos 

encontrados e sua pertinência para a elaboração do presente trabalho a partir dos 

fundamentos teóricos. 

O corpo da criança na Educação Básica (anos iniciais) dentro de uma instituição 

educacional funciona através do processo de uma aprendizagem significativa por 

intermédio de profissionais que estão abertos a novas propostas de ensino, com olhares 
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sensíveis para a aprendizagem das crianças a partir de experiências e interações com o 

meio e com o outro. 

As unidades escolares que fizeram parte do meu campo de pesquisa atendem a 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I e estão localizadas uma no município de 

Angra dos Reis e a outra no município de Duque de Caxias. A faixa etária atendida é 

por volta de cinco a doze anos de idade e as turmas são agrupadas pelas idades mais 

próximas. 

Nesta pesquisa busquei observar e trazer reflexões acerca das práticas 

psicomotoras que potencializam o corpo no desenvolvimento infantil. Inicialmente, me 

propus a realizar a pesquisa com grupos de duas escolas diferentes e de 

aproximadamente mesma faixa etária, entre seis e oito anos de idade. 

 O objetivo era trazer a discussão à influência da Psicomotricidade nos corpos 

das crianças, com objetivos pautados nas sistematizações de conteúdos e auxílio para 

uma alfabetização para os anos seguintes, no qual, historicamente, os corpos são 

contidos e há um rigor maior relacionado à disciplina e comportamento. 

 Foi possível observar que as professoras regentes apresentaram conhecimentos 

básicos, no entanto, no que se refere ao embasamento teórico científico utilizado para 

explicar o termo Psicomotricidade. Le Boulch (1988), em seus estudos, relata que 

através da Educação Psicomotora, a criança explora o ambiente, passa por experiências 

concretas, indispensáveis ao seu desenvolvimento intelectual, e é capaz de tomar 

consciência de si mesma e do mundo que a cerca, daí a importância da Psicomotricidade 

ser oferecida para o aluno de pré-escola até o quinto ano do Ensino Fundamental. 

A Educação Psicomotora é a educação da criança através de seu próprio corpo e 

de seu movimento. A criança é vista em sua totalidade e nas possibilidades que 

apresenta em relação ao seu meio ambiente. Assim, a criança, ao praticar qualquer 

atividade, usa o seu todo; mesmo sendo regida, predominantemente, pelo intelecto, a 

Educação Psicomotora atinge a criança na sua totalidade.   

No trabalho com as crianças na Educação Infantil, o movimento exerce um papel 

muito importante no desenvolvimento psicológico, além de representar a expressão das 

relações entre o ser e o meio. Deste modo, é de suma importância o trabalho de 

interação da atividade motora e do psiquismo com a finalidade de melhorar o 

desenvolvimento dos educandos. 

A observação foi feita com o suporte de um caderno de campo para registrar as 

práticas vivenciadas e um telefone celular para realizar as fotografias.  
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8 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

No decorrer deste capítulo, será apresentado o resultado da pesquisa acerca da 

importância da Psicomotricidade na Educação Básica. Muitas foram às dúvidas a 

respeito das práticas psicomotoras dos professores regentes da Educação básica, pois no 

decorrer do curso de Pós-Graduação em Educação Psicomotora do Colégio Pedro II, 

pude repensar minha prática pedagógica e observar que, diante da realidade das escolas, 

o desenvolvimento psicomotor tem em muito a oferecer. 

 Qual é a relação do professor com a Educação Psicomotora e como este tem 

desenvolvido estas habilidades em suas aulas?  É notório que o bom desenvolvimento 

motor da criança colabora para exploração do mundo exterior e ela passa a ter 

experiência concretas, adquirindo noções básicas para o próprio desenvolvimento, o que 

permitirá ter o conhecimento de si mesmo e do mundo que a rodeia. 

Portanto, o objetivo ao final da pesquisa seria analisar os alcances e limites da 

prática psicomotora nos processos de aquisição da leitura e escrita das classes de 

alfabetização de uma escola da rede municipal de Duque de Caxias e a outra numa 

escola da rede municipal de Angra dos Reis. 

A pesquisa se deu nos meus locais de trabalho, o que facilitou o desenvolvimento 

da pesquisa uma vez que não era estranho ao local. Foi possível realizar observações, e 

pude verificar que as professoras com as quais tive acesso privilegiam em suas práticas 

pedagógicas conceitos e conteúdo que poderiam ser privilegiados para desenvolvimento 

das crianças e o que me chamou a atenção é que as crianças tinham prazer em realizar 

as atividades e estão sempre solícitas às mudanças e ao novo. 

Outro aspecto que foi observado ao longo da pesquisa e que merece um destaque 

foi o pouco tempo destinado de atividades psicomotoras. As atividades desenvolvidas 

com cunho psicomotor foram aplicadas não apenas para o aperfeiçoamento da mecânica 

motora, mais sim ao desenvolvimento das dimensões afetivas e relacionais à construção 

da unidade corporal e à afirmação da identidade. 

As três professoras que aceitaram contribuir para a pesquisa possuem nível 

superior em Pedagogia, sendo que nenhuma com pós-graduação em Psicomotricidade. 

Todas as profissionais possuem vasta experiência em Educação Infantil, o que agregou 

objetividade à pesquisa, aonde buscou verificar quais os conhecimentos das professoras 

acerca da Psicomotricidade e suas contribuições para a sua prática pedagógica. 
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Foi perguntado a elas qual é a importância da Psicomotricidade em suas aulas e 

me responderam que: 

- Ajuda no comportamento das crianças; 

- Auxilia na concentração das crianças; 

- Auxilia no desempenho das atividades; 

- Auxilia na construção da identidade da criança; 

- E ajuda no desenvolvimento cognitivo, social, intelectual e motor das crianças. 

 

A Psicomotricidade contribui de maneira expressiva para a formação e 

estruturação do esquema corporal e tem como objetivo principal incentivar a 

prática do movimento em todas as etapas da vida de uma criança. Por meio 

das atividades, as crianças, além de se divertirem, criam, interpretam e se 

relacionam com o mundo em que vivem. Por isso, cada vez mais os 

educadores recomendam que os jogos e as brincadeiras ocupem um lugar de 

destaque no programa escolar desde a Educação Infantil.   (BARBOSA; 

HORN, 2008) 

 

Observou-se que o mais próximo que se chegava a Psicomotricidade era através 

das práticas psicomotoras, aonde os alunos exploravam o ambiente, experimentando os 

movimentos que o corpo é capaz de realizar, possibilitando o reconhecimento de si. As 

atividades geralmente eram montadas de acordo com cada faixa etária da criança, 

contendo objetos que aguçavam a curiosidade, e possuíam uma proposta de interação da 

criança, com o objeto e com o meio, ou seja, a cada etapa, os alunos deveriam executar 

um movimento de acordo com as ordens das professoras.  

Os movimentos geralmente eram de subir, descer, rodar, pular, rastejar, correr, 

equilibrar e que aguçavam sua imaginação, concentração e criatividade. Portanto, as 

atividades eram interessantes, mas não contemplavam a totalidade do trabalho com a 

Psicomotricidade, já que se constituem de possibilidades bem limitadas de atuação, 

dentro de tantas possibilidades que podem ser proporcionadas nas propostas 

psicomotoras. 
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Figura 1 - Imagem e Esquema Corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fonte: O autor, 2018. 

 

Figura 2 - Imagem e Esquema Corporal 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2018. 
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Figura 3 - Imagem e Esquema Corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2018. 

Figura 4 - Imagem e Esquema Corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: O autor, 2018. 

 

Nas primeiras atividades, foi visto que esta atividade proporcionou as crianças 

um momento de aprendizagem e interação em que o recurso necessário foi um espaço 

para que pudessem sentir os seus corpos com uma sensação de liberdade. 

Proporcionando uma experiência significativa diferente daquelas dentro das salas de 

aula. 
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Figura 5 – Estruturação Espacial e Temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2018. 

Figura 6 – Estruturação Espacial e Temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2018. 

O investimento em materiais que podem ser de uso cotidiano como tecidos 

proporciona uma experiência significativa na rotina dos alunos. Neste caso, a 

brincadeira foi um quiz de perguntas e respostas que a medida que iam acertando, 

avançavam a casa mais próxima. Nesta ação do professor, a criança estava livre pra 

manifestar sua imaginação em que o protagonismo da ação está simplesmente na 
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criança e a professora ocupou um papel de mediadora, assegurando condições para que 

a brincadeira ocorra. 

 

Figura 7 – Lateralidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2018. 

Figura 8 – Lateralidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: O autor, 2018. 
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O trabalho com a lateralidade traz inúmeros benefícios para a contribuição da 

alfabetização como o desenvolvimento da consciência das linhas e limites 

aperfeiçoando a coordenação motora e o desenvolvimento cognitivo, controle corporal 

que auxilia no autocontrole da criança, força muscular, noção de espaço. 

Figura 9 – Equilibração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2018. 

Figura 10 – Equilibração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2018. 
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Figura 11 – Prática Psicomotora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: O autor, 2018. 

Figura 12 – Prática Psicomotora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2018. 
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Figura 13 – Prática Psicomotora 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: O autor, 2018. 

Figura 14 – Prática Psicomotora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, 2018. 

Por meio da pesquisa ação, observou-se a importância e a responsabilidade do 

trabalho com a Psicomotricidade para o desenvolvimento integral do sujeito. Para a 

criança, as atividades psicomotoras têm grande significância perante sua formação, uma 

vez que é por meio dessas que ela tem a possibilidade de conhecer-se e conhecer o 

outro.  

Portanto, os professores da Educação Básica (Anos Inicias) devem promover 

condições para os alunos a fim de que eles evoluam, respeitando o ritmo, de cada uma. 

Privilegiar o planejamento na Educação Infantil é possibilitar um momento em que o 
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professor busca encontrar soluções para obter avanços no desenvolvimento cognitivo, 

afetivo e social da criança, por isso deve ser uma atividade contínua, na qual o professor 

não somente escolhe os conteúdos a serem passados, mas faz todo um processo de 

acompanhamento, diagnostica os avanços e dificuldades de toda a turma e também de 

forma individual, já que é fundamental o professor levar em consideração as 

peculiaridades e as especificidades de cada criança, já que cada uma tem seu modo de 

agir, pensar e sentir. 

Observei que as professoras têm um conhecimento muito superficial acerca da 

Psicomotricidade, pois o trabalho através do corpo em movimento é muito abundante e 

vai muito além do que apenas circuitos e brincadeiras. O trabalho psicomotor deve estar 

presente a todo tempo dentro da sala de aula, principalmente nas primeiras etapas da 

Educação Básica. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa ação destacou a importância da Educação Psicomotora e ludicidade 

atreladas ao processo de ensino aprendizagem, constatando que estes, são elementos 

indispensáveis a serem trabalhados desde os primeiros anos de vida criança. O espaço 

escolar deve ser um ambiente que precisa oportunizar a criança examinar, criar e recriar 

seu conhecimento. 

Observou-se a partir dos referenciais teóricos que os movimentos 

contextualizados são considerados extremamente benéficos para o processo de 

alfabetização e letramento. Tendo por exemplo, que a elaboração do saber a partir das 

atividades lúdicas buscando soluções para os problemas através da elaboração de metas, 

formulação de estratégias e exploração de diferentes estímulos. 

Diante disso, reforçamos a ideia de que a formação do professor é indispensável, 

pois, estando preparado criará estratégias e atividades para auxiliar os alunos no 

desenvolvimento de suas potencialidades e defasagens psicomotoras. Constatou-se que 

no processo de alfabetização o corporal, a linguagem e o cognitivo são conceitos 

interdependentes e significativos para o êxito na prática da leitura e escrita. 

O investimento na formação dos educadores visando uma educação holística, 

valorizando não apenas os aspectos cognitivos, afetivos e linguísticos, mas dando ênfase 

também ao corporal. Os estímulos às habilidades psicomotoras desde a educação 

infantil podem acrescentar o potencial motor do aluno dando bases sólidas para as suas 

futuras aprendizagens e uma compreensão de si e do mundo que o cerca. 

Destaca-se também a importância do brincar para o desenvolvimento da criança, 

desta feita, criar ambientes que oportunizem a brincadeira em sala de aula pode 

transformar em prazer o aprender, liberando as tensões que tanto são maléficas para as 

experiências das aprendizagens. Tornar as aulas mais prazerosas, com dinâmicas lúdicas 

pode promover maior integração com a turma e ativar positivamente os relacionamentos 

interpessoais, favorecendo assim a convivência social. A psicomotricidade e a 

ludicidade são elementos chaves no desenvolvimento da criança, pois esses fatores 

interligados tornam-se indispensáveis no processo de aprendizagem. 

É importante pensar na possibilidade de mudar, experimentar e acrescentar 

sempre novas contribuições que possam ajudar na formação de um profissional, 

colocando em prática o pensamento, pois de nada adianta refletir, discutir, inquietar-se 
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com as questões do ensino, tão somente, se não formos à busca de mudanças, se não 

permitirmos mudanças nas práticas. 

O estudo sobre a Psicomotricidade, habilidades psicomotoras e alfabetização que 

envolve a aquisição da leitura e escrita, não se encerra aqui, porém, certamente, 

suscitará discussões no cenário educacional, servindo como desafio para que outros 

educadores desvendem novos caminhos para uma alfabetização de qualidade. 

Posso concluir que não basta somente apropriarmos de discursos impactantes, 

voltados para uma educação de qualidade. Esse é um tema que merece ser 

profundamente estudado, que vêm conseguindo alcançar resultados significativos no 

trato das dificuldades dos aprendizes na alfabetização e letramento. 
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APÊNDICE  – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é um documento básico e fundamental 
do protocolo e da pesquisa com ética. É a fonte de esclarecimento que permitirá ao 
participante da pesquisa tomar sua decisão de forma justa e sem constrangimentos. É a 
proteção legal e moral do pesquisador, posto que é a manifestação clara de concordância com 
a participação na pesquisa. 

  

Este é um termo convite à participação da pesquisa “A contribuição da Educação 

Psicomotora na Educação Básica (Anos Iniciais): A interferência positiva no processo 

de aprendizagem”, para obtenção do título de especialista em psicomotricidade pelo 

Curso de Pós- Graduação em Educação Psicomotora do Colégio Pedro II. 

A pesquisa faz parte dos interesses do pesquisador sobre os alcances e os limites da 

prática psicomotora nos processos de aquisição da leitura e da escrita das classes de 

alfabetização.  Nesse contexto de pesquisa, é importante conhecer a avaliação dos 

professores regentes da educação básica como observadores das práticas psicomotoras 

desenvolvida pelo professor durante as aulas livres. A proposta do 

educador/pesquisador é demonstrar a importância do movimento e a ludicidade 

atrelados ao processo de ensino-aprendizagem.  

Espera-se que essa experiência docente possa trazer contribuições importantes tanto 

para o pesquisador que atua com as turmas, quanto para as professoras também regentes 

nas suas salas de aula.  

Como parte do processo de pesquisa, esta é a fase de coleta de dados no contexto 

experiencial, assim, você pode se recusar a participar da pesquisa em qualquer 

momento, sem que isto acarrete qualquer penalidade e não cause prejuízo ao processo 

de estudo, nem represálias de qualquer natureza. Caso tenha interesse pela pesquisa, 

poderá solicitar esclarecimentos antes, durante e/ou após a realização da mesma.  

É garantido o de sigilo e confidencialidade das informações que possam provocar 

constrangimentos ou prejuízos ao voluntário. 

Neste termo, declaro que fiquei devidamente esclarecido quanto aos objetivos da 

pesquisa, quanto ao sigilo e anonimato dos meus dados e de livre consentimento, estou 

disposto(a) a contribuir com a pesquisa, cujos objetivos estão relacionados ao 

desenvolvimento da ciência em prol do bem social. 
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