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RESUMO 

 

COSTA, Nadir Grandino. Reflexões sobre a psicomotricidade e os anos iniciais do 

fundamental 1. 2019.  51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação 

Psicomotora) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura, Rio de Janeiro, 2019.  

 

 

A seguinte pesquisa tem como tema a Psicomotricidade e como assunto a importância desta 

ciência nas unidades de ensino do fundamental I. Trata-se da necessidade de refletir sobre a 

importância de manter um olhar para o corpo do educando dos anos iniciais de ensino e de 

compreender o quanto a Psicomotricidade pode contribuir para a formação e desenvolvimento 

global dos alunos nesta fase de início escolar como um todo. Esse trabalho foi realizado por 

meio de pesquisa bibliográfica, através de leitura constante a obras e artigos de autores e 

estudioso da área. O trabalho tem como objetivo principal apresentar a Psicomotricidade e 

como objetivo específico demonstrar o quanto esta ciência pode trazer benefícios ao 

desenvolvimento integral do ser humano em sua fase inicial escolar, além de salientar que a 

escola é um ambiente onde a mesma deve se fazer presente constantemente como às demais 

disciplinas. No decorrer da história da humanidade torna-se perceptível que as crianças e seus 

corpos sofrem transformações cada vez mais velozes, portanto é importante aprender e saber 

lidar com este corpo no meio escolar que está repleto de emoções, dúvidas, curiosidades e até 

desconhecimento sobre si mesmo. A metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho se 

constituiu de um levantamento bibliográfico não exaustivo sobre o tema. Como referencial 

teórico esse trabalho faz interlocução com autores da área tais como; Vitor Da Fonseca, 

Fátima Gonçalves, Le Boulch, Fátima Alves, Esteban Levin. A escolha em torno desses 

autores deve-se ao fato de que esses pesquisadores contribuíram de maneira significativa com 

seus estudos nesse campo. 

 

Palavras-chave: Educação. Psicomotricidade. Desenvolvimento integral. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

COSTA, Nadir Grandino, Reflexions about psychomotricity and first years of the 

Fundamental I. 2019. 51f. Course Completion Work (Specialization in Psychomotor 

Education) - Pedro II College, Pro-Rectorate for Graduate Studies, Research, Extension and 

Culture, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

The following research has as main theme the Psychomotricy and as subject the importance of 

this science in the units of the Fundamental I schooling. It's about the need of reflecting about 

the importance of keeping a watching look at the educate of the first years of schooling and to 

understand how much Psychomotrocity can contribute for the formation and general 

development of the students in this phase of the school beginnings as a whole. This work was 

done by means of a bibliographic research through a constant reading of workshops and 

articles of authors and scholars of this area. The work has as a main goal to present 

Psychomotricy and as a specific objective to demonstrate how much this science can 

bring benefits to the full human being's development in his/her initial schooling phasbesides 

pointing out that the school it is an environment where the same institucion has to be present 

constantly as the iteração disciplines. During the history of mankind became visible that the 

children and their bodies suffer major changes each time faster and faster, therefore being 

important to learn and to know how to deal with this body in the school context which is full 

of emotions, doubts, curiosities and even complete unawareness of itself.The methodology 

used to elaborate this work is constituted by a bibliographic  gathering not in depth about the 

subject. As theoretical reference this work has a constant dialogue with authors of the area 

such as: Vitor da Fonseca, Fátima Gonçalves, Le Boulch, Fátima Alves, Esteban Levin. The 

choice around these authors was due to the fact that the refered researchers contributed in a 

significant way with their studies in this field. 

 

 

Palavras-chave: Education, Psychomotricyti, Development integral. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente tema foi escolhido devido à necessidade de compreender e demonstrar 

como a Psicomotricidade é uma ciência essencial para as escolas. O objetivo aqui é suscitar 

questionamentos no leitor sobre o beneficio que o uso desta ciência pode proporcionar aos 

alunos do fundamental I.  

A intenção é investigar e evidenciar para a área educacional o quanto esta ciência se 

institui como uma ferramenta eficaz para beneficiar o desenvolvimento global do sujeito 

inserido no seguimento do fundamental I e que quando aplicada de forma adequada e 

sequencialmente pode auxiliar muito no seu processo de aprendizagem.  

Contudo estes novos tempos, a presente sociedade que está em constante 

transformação necessita de indivíduos organizados, articulados, dinâmicos, autorreflexivos, e 

etc..., por fim torna-se notório que esta responsabilidade e compromisso de formar este novo 

cidadão recai também sobre a escola que é o segundo ambiente de formação de pessoas, já 

que o primeiro é a família. 

 

É visando essas necessidades que nascem as instituições de ensino as quais se 

tornam responsáveis pela “... estimulação cognitiva, social. motora, emocional, A 

escola transformou-se, então em um espaço importante para as crianças 

experimentarem novas vivencias” (GONÇALVES, 1983, p.13) 

 

Compreende-se então o quanto a escola pode colaborar para a formação deste novo ser 

humano que a sociedade almeja, seu papel agora não gira em torno de conteúdos somente, 

atualmente suas intenções vão além disso, contudo ela necessita de ferramentas para exercer 

este papel, que com o passar do tempo se torna cada vez mais audacioso e complexo. 

Sobre a pesquisa a mesma ocorre de natureza descritiva, bibliográfica e possui a 

finalidade de realizar reflexões em torno dos benefícios da Psicomotricidade em ambiente 

escolar. Apresenta-se com o objetivo de investigar de maneira sucinta a Psicomotricidade, e os 

benefícios das atividades psicomotoras para o desenvolvimento psicomotor e aprendizagem 

dos alunos. 

Como metodologia, foi realizado levantamento bibliográfico não exaustivo, 

objetivando selecionar autores e estudiosos no assunto para enriquecimento teórico, e com 

isso adquirir embasamento para o desenvolvimento do trabalho.  

A leitura desses estudiosos foi considerada de grande relevância, uma vez que 

possibilitou a compreensão aproximada e pessoal da temática em estudo, como também, a 

aquisição de conhecimento.   
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Neste sentido, este trabalho possui a intenção de realizar um breve estudo em torno da 

Psicomotricidade e assim possibilitar reflexões sobre seu uso e eficácia, o mesmo se dará 

organizado da seguinte maneira, no primeiro capitulo pretende-se através dos teóricos da área 

relatar um breve e sucinto histórico sobre a psicomotricidade, apresentando o que é e como a 

esta ciência surgiu.                  

No segundo capítulo almeja-se abordar a relação entre psicomotricidade e o Ensino 

Fundamental I, procurando fundamentar, com base nos objetivos dessa etapa escolar a 

importância desta ciência estar inserida neste seguimento de ensino e por fim no terceiro 

capítulo apresentar exemplos de práticas psicomotoras possíveis de serem aplicadas ao 

Fundamental I. 

Enfim, à pesquisa realizada apresentou algumas reflexões referentes à 

Psicomotricidade dialogando com teóricos da área. Nas considerações finais aborda-se uma 

síntese das principais conclusões referentes ao trabalho realizado. 

Contudo, é perceptível que esta ciência é uma ferramenta valorosa e eficaz, traz 

resultados ao ensino e a formação do individuo, pois oportuniza o desenvolvimento global do 

ser humano, porém ainda não possui o reconhecimento necessário neste campo no Brasil, pois 

ainda se faz pouco presente nas unidades de ensino. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

Refletir sobre a relevância da Psicomotricidade aplicada a alunos nos anos iniciais do 

fundamental a partir da revisão da literatura da área. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Como objetivo específico este estudo visa contribuir para o entendimento de como o 

corpo do aluno é ferramenta de aprendizagem e que muitas vezes não recebe este olhar nas 

instituições de ensino do fundamental I.  

Esta pesquisa aponta o quanto a Psicomotricidade pode trazer benefícios ao 

desenvolvimento integral do sujeito inserido nos anos iniciais do fundamental I, além de 

salientar que a escola é um ambiente onde a mesma deve se fazer presente constantemente 

como às demais disciplinas.  
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3 JUSTIFICATIVA 

O trabalho justifica-se devido a questões que observei durante minha prática 

profissional nesta etapa de ensino. Um dos motivos que me levou a realizar a escolha deste 

tema é o fato de não perceber a Psicomotricidade tão inserida nesta fase de ensino em questão, 

diferentemente do que ocorre no seguimento da Educação Infantil, ou seja, a 

Psicomotricidade ainda permanece de certa forma em segundo plano nos anos iniciais do 

fundamental I.  Portanto são necessários ainda mais trabalhos sobre este tema nesta etapa de 

ensino, que torne possível demonstrar o quanto a Psicomotricidade é relevante à escola, o 

quanto ela pode ser útil neste seguimento, refletir como o corpo ainda está esquecido, deixado 

de lado nas instituições do ensino do fundamental I e por fim relembrar o quanto este corpo 

também pode ser utilizado como ferramenta de aprendizagem simultaneamente com a 

Psicomotricidade. 
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4 METODOLOGIA: A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 

O trabalho baseou-se em uma pesquisa bibliográfica não exaustiva cumprindo assim a 

intenção de sugerir alguns caminhos para se trabalhar a Psicomotricidade no ensino 

fundamental I, também fiz uso da minha observação direta sobre este seguimento. Sendo 

assim houve então a consulta de algumas publicações referente ao assunto, enfim um estudo a 

artigos da Capes e livros, que possibilitaram que este trabalho tomasse forma para ser 

fundamentado, é um estudo qualitativo, no qual foi examinada a compreensão da 

Psicomotricidade como parte do fazer pedagógico no Fundamental I. 

Segundo Marconi e Lakatos (1991), a pesquisa bibliográfica é o levantamento de toda 

a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa 

escrita. A sua finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato direto com todo o 

material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o cientista na análise de suas 

pesquisas ou na manipulação de suas informações. 

A intenção desse estudo foi refletir sobre a Psicomotricidade e demonstrar como a 

mesma pode vir a ser relevante no seguimento do Ensino Fundamental I. Este questionamento 

surgiu a partir da minha experiência enquanto funcionária de uma escola deste seguimento em 

que os alunos permanecem, com os corpos estagnados dentro de sala de aula, entre a cadeira e 

a mesa. 

O embasamento teórico que dá sustentação conceitual ao primeiro capítulo também 

permeia estratégias de desenvolvimento aos capítulos subsequentes que visa apresentar a 

psicomotricidade, a educação psicomotora e as atividades psicomotoras que podem ser 

realizadas nas escolas favorecendo o desenvolvimento global do educando em fase inicial do 

fundamental   

Contudo este trabalho foi elaborado através de uma revisão literária de autores da área. 

Sobre estas fontes é possível informar que foram diversas e que obtiveram um tratamento 

reflexivo e qualitativo para que esta escrita se tornasse possível. Para esta escrita utilizei a 

leitura dos livros Psicomotricidade Educação e Reeducação num enfoque Psicopedagógico de 

Gislene de Campos Oliveira, o livro Como Aplicar a Psicomotricidade de Fátima Alves e 

Psicomotricidade Corpo, Ação e Emoção da mesma autora. 

Ao tentar apresentar a relevância da educação psicomotora na escola busquei 

demonstrar atividades psicomotoras que pudessem ser utilizadas no seguimento do Ensino 

Fundamental I. 
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5 O QUE É E COMO SURGIU A PSICOMOTRICIDADE 

5.1 Breve histórico sobre o surgimento da Psicomotricidade  

Segundo a Associação Brasileira de Psicomotricidade (1984) a psicomotricidade é a 

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

relação ao mundo interno e externo.  

A definição que a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade nos faz entender como o 

corpo é ferramenta essencial desta ciência. É a partir deste corpo que o sujeito pode ser 

compreendido por completo, ou seja, visualizando que este indivíduo possui aspectos 

motores, afetivos e cognitivos. Portanto para entender o surgimento da psicomotricidade é 

preciso acompanhar e realizar uma breve visão sobre o corpo humano ao longo da história, do 

pensamento, sobretudo ocidental europeu.  

 

Psicomotricidade é resultante de um longo processo, pois nasce com a história do 

corpo, processo este muitas vezes marcada por cortes revolucionários e reformulação 

decisiva, mas que culminam em concepções modernas, que nos permitem 

compreendê-las (COSTE, 1978, p. 7).   

 

Sabe-se que por anos as noções de alma e corpo foram tomadas como elementos a 

serem pensados conjuntamente. Inicialmente pode-se dizer que o corpo recebeu um olhar 

como um objeto em segundo plano, ou seja, não possuía o mesmo valor que a alma do 

indivíduo. Com o passar do tempo foram realizadas descobertas significativas sobre o corpo. 

A ideia de que o corpo é secundário pode ser questionada por uma leitura mais atenta de 

certos textos da história da filosofia, enfim esta visão de que o corpo seja menos fundamental 

acabou predominando.   

O olhar para o corpo sofreu algumas modificações, é possível dizer que o corpo 

primeiramente foi negligenciado comparado à alma.  De acordo com esta leitura que 

predominou ao longo da história da filosofia deu-se ênfase ao fato de que Platão pensava a 

imortalidade da alma. Para Platão (428 – 347 a.C.) ao ser indagado sobre a imortalidade da 

“alma” o mesmo via o corpo como lugar transitório para a “alma” imortal, como se a alma 

fosse algo anterior ao corpo do homem. Segundo Mello a visão de Aristóteles sobre o corpo 

era que este seria “uma certa quantidade de matéria (seu corpo), moldada numa forma (sua 

alma) ”. (apud MELLO, 1989, p.17). Com o passar dos tempos passou a existir também uma 

grande preocupação com a construção da moral e da ética do indivíduo. 
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O cristianismo surge e com ele muitas concepções sobre diversos assuntos da 

humanidade e o corpo não poderia fugir a esta situação, agora mais que nunca, o valor estava 

centralizado no espírito, na alma do homem que era tachado como fiel ou não, na verdade 

agora o corpo ocupa o lugar da carne na qual os pecados deverão sofrer punição. 

Segundo Descartes (apud LEVIN, 2003, p.22). “o corpo, que é apenas uma coisa 

externa que não pensa e a alma, substância pensante por excelência que não participa de nada 

daquilo que pertence ao corpo”.  

            O mesmo filósofo ainda afirma que: "É evidente que eu, minha alma, pela qual sou o 

que sou, é completa e verdadeiramente diferente do meu corpo, e pode ser ou existir sem ele." 

"Penso, logo existo.” (DESCARTES, 1979, p. 84). 

Através das palavras do filósofo Descartes entende-se que no século XVII há uma 

dicotomia entre Corpo e Alma e, além disso, torna-se mais uma vez evidente como a alma, a 

mente humana possui soberania sobre o corpo. 

Ao final do séc. XVIII início do séc. XIX, o psicólogo Maine de Biran identifica a 

ação, o movimento, como um componente essencial na formação do Eu, do lado psicológico 

do indivíduo.  Este pensamento aproxima o corpo da mente e difere então de Descartes, pois 

traz a ideia de que a alma precisa do corpo para assumir sua intencionalidade e existência. 

No decorrer do século XIX há alterações significativas sobre o estudo do corpo, agora 

também área da saúde passa a olhar para o corpo e a área psíquica do sujeito, pois os 

neurologistas entram em cena. Surge então à necessidade de compreender as estruturas 

cerebrais, logo os psiquiatras desejam realizar estudos para salientar respostas sobre algumas 

situações patológicas.  

O neurologista e cientista francês, Jean Martin Charcot (1860) aponta a influência do 

psiquismo sobre o corpo e vice-versa quando estuda o fenômeno “membro fantasma”. Este 

fenômeno ocorre em pessoas amputadas que não tem mais algum membro e que sentem como 

se o membro amputado ainda estivesse ali, experimentando inclusive sensações e até dores. 

Compreende-se, então, que o corpo (matéria) é constituído da dimensão alma (psíquica). 

Portanto nota-se uma mudança na visão anteriormente exposta sobre corpo e mente que vai de 

acordo com uma série de teorias que pensam estes como assuntos integrados, portanto não são 

mais assuntos separados e sim paralelos, nasce então uma nova concepção sobre o homem, 

agora o ser humano se torna um ser unificado. 

Segundo a Associação Brasileira de Psicomotricidade (1984) as primeiras pesquisas 

que dão origem ao campo psicomotor correspondem a um enfoque eminentemente 

neurológico. Nota-se que a Psicomotricidade surge no século XIX, inserida em questões 
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vinculadas a saúde, em meio a estudos que visavam nomear as zonas do córtex cerebral, 

situadas além das regiões motoras, tais pesquisas eram desenvolvidas por médicos 

neurologistas. 

No final do Século XIX Phellipe Tissié, neuropsiquiatra francês, usou pela primeira 

vez o termo para nomear a região específica do cérebro encarregada por unir as funções do 

pensamento com as funções motoras (região do córtex frontal do cérebro).  

Segundo Costa (2017) no ano de 1870 o vocábulo aparece no discurso neurológico 

pela necessidade de explicar algumas patologias que não seguiam a lógica anterior que 

sempre relacionava um sintoma com uma área específica lesionada. O mesmo autor nos 

informa que, em 1909 o neuropsiquiatra e professor francês Ernest Dupré expôs que a 

Debilidade Motora (movimentos involuntários) não precisava necessariamente ter relação 

com algum problema neurológico. 

Compreende-se até aqui que de certa forma a história, enfim o surgimento da 

psicomotricidade é inseparável a história do corpo e da mente. No decorrer dos séculos, 

surgiram diversas questões a serem respondidas a respeito das emoções, sensações enfim da 

relação próxima existente entre corpo e psíquico. 

Henry Wallon, (1925) filósofo, médico, psicólogo e político francês, em suas 

pesquisas evidencia que há uma relação entre o movimento humano e o emocional, pois 

através da motricidade o individuo revela sentimentos. Com esta visão Wallon também trouxe 

reflexões significativas sobre o assunto quando começou a relacionar a motricidade com a 

emoção, explicando que chamou de “diálogo tônico-emocional”. Este ocorre entre dois 

sujeitos, onde não há a necessidade das palavras, as reações falam pelos dois sujeitos 

envolvidos no ato, lembrando que pode ser positivo ou negativo, é como se fosse uma 

barganha de emoções, afetos, e movimento.  

E assim, com essa enriquecedora teoria deste autor, o dualismo cartesiano que antes 

separava corpo e alma chega ao fim, este inicialmente separava então o corpo do 

desenvolvimento intelectual e afetivo do indivíduo, a ciência do corpo sofre uma evolução 

relevante para a humanidade, que proporciona novas pesquisas em torno deste novo saber, 

resultando assim em novas ciências, que visam proporcionar bem estar e qualidade de vida ao 

corpo e a mente do sujeito. 

Em 1935 o francês Edouard Guilmain, famoso neurologista, apresentou um exame 

diagnóstico psicomotor. Em seguida em 1947 Julian de Ajuriaguerra, psiquiatra e também 

professor francês, delimitou com clareza os transtornos psicomotores, balizando-os entre os 

neurológicos e os psiquiátricos. Ajuriaguerra e Guilmain (1947 apud COSTA JUNIOR, 2017, 
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p. 9). Os estudos em torno da Psicomotricidade chegaram ao Brasil no final dos anos 1960, 

com uma abordagem psicopedagógica que visava corrigir distúrbios de aprendizagem, nesta 

época foram aplicados exercícios psicomotores para identificar e melhorar a coordenação das 

crianças.  

A francesa Françoise Désobeau, fonoaudióloga e terapeuta corporal, trouxe para o 

Brasil uma diferente abordagem desenvolvida por ela, que substituía as técnicas instrumentais 

por brincadeiras. Na década de 70 na cidade do Rio de Janeiro, Beatriz Saboya funda sua 

clínica realizando assim atendimento em torno da avaliação, orientação e aperfeiçoamento as 

crianças, adolescentes, adultos e idosos.  

Deste período até os dias atuais muitos estudos em torno da psicomotricidade foram 

realizados que a tornaram reconhecida nas áreas da saúde, educação e terapêutica. 

5.2    Outros Conceitos de Psicomotricidade  

Os principais conceitos e práticas sobre psicomotricidade provém da Europa através de 

diversos profissionais da década de 70, focando no sujeito por inteiro e, dessa forma, tornando 

mais próximas à relação, entre a mente e o corpo. Nesse momento é possível compreender 

nitidamente que o foco agora é trabalhar o individuo por meio do seu corpo por inteiro, ou 

seja, sua relação com o mundo interno, externo, com aspectos afetivos, social, motor e 

cognitivo.   

 A seguir alguns conceitos que traz a luz á Psicomotricidade para a sociedade, 

apresentados por estudiosos de diversos campos e que até hoje contribuem para o melhor 

entendimento desta ciência que se faz presente nas áreas da psicologia, pedagogia e 

terapêutica. 

Segundo Jacques Chazaud, (1976 CHAZAUD apud ALVES, 2003, p. 15) “a 

psicomotricidade consiste na unidade dinâmica das atividades, dos gestos, das atitudes e 

posturas, enquanto sistema expressivo, realizador e representativo do “ser-em-ação” e da 

“coexistência” com outrem”. A seguinte reflexão nos faz entender que a psicomotricidade 

contribui na constituição do sujeito auxiliando-o na maneira de se expressar e por fim se 

relacionar.  Compondo assim um ser humano coberto por atitudes que conversam com o 

meio, com os objetos, é um sujeito em movimento que abrange o seu existir, por meio do seu 

corpo. 

Segundo Ajurieguerra (1988 apud ISPE-GAP, Instituto Superior de Psicomotricidade 

e Educação e Grupo de Atividades Especializadas, 2007). “A Psicomotricidade se 

conceitua como ciência da Saúde e da Educação, pois indiferente das diversas escolas, 
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psicológicas, condutistas, evolutistas, genéticas, etc., ela visa à representação e a expressão 

motora, através da utilização psíquica e mental do indivíduo”  Segundo o autor a 

psicomotricidade transcorre por áreas da saúde e educação e possibilita a integração entre o 

psiquismo e a motricidade. É uma maneira do sujeito se expressar fazendo uso do seu lado 

motriz e psíquico concomitantemente. 

Segundo Alves (2003) “Psicomotricidade é corpo, ação e emoção”, observa-se através 

da fala da autora que a psicomotricidade visa um estreitar de laços entre o corpo, do sujeito, 

suas atitudes e os seus aspectos afetivos.  

“O termo psicomotricidade se divide em duas partes: a motriz e o psiquismo, que 

constituem o processo de desenvolvimento integral da pessoa”. (FONSECA, 2004, p.16).  

Analisando a expressão psicomotricidade através de Fonseca, entende-se que o 

desenvolvimento total de um indivíduo integra a sua motricidade, que é seu movimento, a 

ação, o fazer, e que a área psico diz respeito a aspectos cognitivos e sócio-afetivo do sujeito. 

A psicomotricidade atua sobre o corpo e o movimento do indivíduo que para ocorrer 

necessita de funções intelectuais, sendo assim as práticas psicomotoras podem favorecer e 

potencializar o sujeito por inteiro.  Sob esse aspecto ao inserirmos a mesma no campo 

educacional ela pode oportunizar aos alunos do fundamental I a aquisição de aprendizagens, 

pois permite que o aluno imagine, pense, faça, experimente e crie situações. 

Sobre esta relação da psicomotricidade e o contexto educativo, compreende-se que ela 

pode vir a ser um grande auxílio para a prática pedagógica, sua presença no ensino 

fundamental poderia ser de maneira preventiva e, de aprimoramento. Esta ciência fornece ao 

aluno experimentos com o corpo que podem vir a estimular, evitar ou melhorar seus aspectos 

motores, cognitivos e afetivos.            

 

5.3      O que vem a ser a Educação Psicomotora 

 Segundo Fonseca (2005) a psicomotricidade começou a ter o seu reconhecimento 

científico e educacional na formação materno-infantil e psicoeducacional, como um pré-

requisito fundamental das aprendizagens pré-escolares e escolares da criança. 

Com esta condição da psicomotricidade com enfoque voltado para a área educacional 

surge assim á educação psicomotora. Esta educação teve seu inicio na França com o professor 

de Educação Física e psicomotricista Jean Le Boulch na década de 60, que criou o Método da 

Psicocinética que propõe uma ciência do movimento humano sua proposta visa uma educação 
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pelo movimento no contexto das ciências da educação o autor ressalta que é um artifício 

educativo essencial para o desenvolvimento do aluno. 

A educação psicomotora enxerga o ser indivíduo em sua totalidade sendo assim visa o 

desenvolvimento do indivíduo por inteiro, ou seja, unificando este sujeito em meio a seu 

corpo, seu intelecto e sua emoção, por meio de um trabalho que envolva o movimento e assim 

possa amenizar ou evitar possíveis dificuldades de aprendizagem. Sobre os objetivos da 

educação psicomotora na escola ela pretende favorecer as crianças em fase de 

desenvolvimento, prevenção e melhores condições de desempenho na sua vida escolar. Sabe-

se que pode ter atuação preventiva ou reeducativa em torno de problemas que envolvam 

dificuldades escolares como a leitura, atenção, a escrita, dominância lateral, cognitivo, 

socialização.  

No âmbito escolar esta prática atualmente é vivenciada na Educação Infantil, 

seguimento este que possui um olhar mais preciso sobre o corpo do aluno e que ainda está de 

maneira nada frequente nos anos do Ensino Fundamental I.  

O cotidiano escolar do fundamental I requer do aluno a execução de diversas 

atividades que propiciem o aprendizado e conhecimento e para tal precisa obter habilidades 

que dependem do corpo e do intelecto.  Portanto para que a aprendizado possa vir a acontecer 

é necessário que a criança possua uma série de competências que envolvam aspectos 

cognitivos, motores e afetivos. 

Segundo Lapierre (1986) e Le Boulch (1986) a psicomotricidade deve ser uma 

concepção de base imprescindível para toda criança, pois oferece uma melhor capacitação ao 

aluno para uma maior assimilação das aprendizagens escolares.  

Para Le Boulch (1986) a psicomotricidade é um importante elemento educativo, pois 

estimula a percepção, atenção e consequentemente os processos mentais dos alunos.  

Segundo enfatiza Le Boulch (1982 apud GOMES, 1998, p. 16) há uma necessidade da 

educação psicomotora baseada no movimento, pois acredita ser esta preventiva, assegurando 

que muitos dos problemas de alunos, detectados posteriormente e tratados pela reeducação, 

não ocorreriam se a escola desse atenção à educação psicomotora, juntamente com a leitura, a 

escrita e a aritmética. Como exemplo da utilização do corpo e movimento como meios de 

aprendizagem basta observar os bebês que ainda não adquiriram a fala, eles usam a linguagem 

corporal, como meio para se comunicar. As crianças menores fazem uso do choro, das mãos, 

do toque para explorar o ambiente e assim obtém desenvolvimento e conhecimento 

gradativamente, ou seja, com este exemplo é possível compreender como a educação 

psicomotora pode contribuir com sua prática na vida da criança desde cedo, pois atua sobre 
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um corpo que está repleto de necessidades. Fonseca afirma que, “até a aquisição da 

linguagem, a motricidade é, pois, a característica existencial e essencial da criança, é a 

resposta preferencial e prioritária às suas necessidades básicas e aos seus estados emocionais e 

relacionais.” (FONSECA, 2008, p.15) 

A educação psicomotora é essencial para estimular, orientar e potencializar o aluno, é 

uma maneira de aprendizagem, de diálogo da criança com o outro, consigo mesmo e com o 

mundo exterior. Sobre movimento o autor assegura que: “[…] o movimento não é um puro 

deslocamento no espaço nem uma adição pura e simples de contradições musculares; o 

movimento tem um significado de relação e de interação afetiva com o mundo exterior [...]” 

(FONSECA, 2008, p.17). 

Wallon afirma que é ‘‘sempre a ação motriz que regula o aparecimento e o   

desenvolvimento das formações mentais” (WALLON,1979, p.17). 

Observa-se que o movimento esta conectado com o intelecto do ser humano e que 

representa muito neste percurso de ensino e aprendizagem, pois favorece o controle e o 

conhecimento do corpo, sua independência em realizar algumas atividades escolares que por 

fim atraem pensamentos, soluções e descobertas.   

Os estudos de Piaget (1983) afirmam que a inteligência pode ser construída também a 

partir da atividade motriz das crianças. 

Sobre os locais de atuação da educação psicomotora atualmente são: as creches, 

escolas particulares e escolas especiais para pessoas com deficiência, há alguns profissionais 

que fazem uso desta educação em consultórios particulares para promover o desenvolvimento 

e a aprendizagem infantil. 

 Sobre a educação psicomotora Negrine diz que “é uma técnica, que através de 

exercícios e jogos adequados a cada faixa etária leva a criança ao desenvolvimento global de 

ser.” (NEGRINE, 1995, p. 15). 

Com a educação psicomotora é possível trabalhar de maneira lúdica, dinâmica, 

diretiva ou não, de acordo com a idade, interesse, necessidade do aluno, esta técnica atua 

sobre o raciocínio, possibilitando também mais autonomia nos movimentos e segurança. 

Sobre corpo, movimento, inteligência e aprendizagem escolar há algumas leis 

brasileiras educacionais que possuem a responsabilidade de divulgar e fazer apontamentos 

que possam somar e trazer benefícios á educação, aos alunos, aos educadores.   

Consta no Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, lembrando aqui que 

este documento de origem brasileira possui um olhar para este movimento nesta etapa de 

ensino em questão, vejamos o que ele nos diz: “ao movimentar-se, as crianças expressam 
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sentimentos, emoções e pensamentos, ampliando as possibilidades do uso significativo de 

gestos e posturas corporais” (BRASIL, RECNEI, 1998, p. 15). 

Esta citação no RCNEI nos demonstra que a mente, o corpo e o movimento, estão 

atrelados nesta etapa escolar e que juntos podem proporcionar aprendizagem e evolução as 

crianças da educação infantil. 

Apesar de existir documentos que falam sobre o corpo e o movimento no meio 

educacional ainda há algumas, ou melhor, muitas escolas no RJ, voltadas para o seguimento 

do fundamental I que não fazem uso da psicomotricidade, diferentemente do que ocorre na 

primeira etapa de ensino tanto na rede privada quanto na pública. Em algumas unidades de 

ensino o professor formado em Educação Física é o único profissional que trabalha com o 

corpo do aluno, lembrando que atua sobre atividades físicas e não fazendo uso da 

Psicomotricidade em questão, esta situação é um impasse no fundamental I, pois distancia os 

alunos do uso e conhecimento do próprio corpo de maneira adequada, ou seja, mais completa, 

impossibilita também aos pais e familiares e até aos outros profissionais da área da educação 

de compreenderem o quanto a Psicomotricidade na escola pode estimular e auxiliar no 

desenvolvimento global do aluno. 

Sobre o uso do corpo em instituições de ensino, que é parte indispensável à 

psicomotricidade vale ressaltar que no segmento no fundamental I nota-se que este corpo é 

um tanto tolido, ou seja, o corpo se torna esquecido, outra postura é aceita e esperada em 

relação a este corpo, fazer uso do mesmo em muitos casos somente em aulas de Educação 

Física ou no horário do Recreio.  

O aprendizado com o corpo nos anos do fundamental I regride não recebe a mesma 

atenção como na educação infantil. Percebe-se que mais uma vez se esquece do quanto o 

corpo é essencial, como é campo de conhecimento, pois permite inúmeras impressões, que 

levam o sujeito a experienciar, ampliando então suas possibilidades, que também inclui a 

aprender e a fazer determinadas escolhas sobre si, sobre os objetos e sobre seu meio. 

Contudo no fundamental 1, 2 e anos posteriores o corpo sofre uma sentença, sim este 

canal magnífico de aprendizagem é adomesticado, possui um espaço delimitado de atuação, 

que se encontra entre a cadeira e a mesa, infelizmente agora o mesmo parece distante do 

intelecto, como se não fosse à extensão ou complemento do mesmo, é perceptível o quanto 

esta situação é um absurdo, lembrando que esta condição persiste em grande parte dos 

estabelecimentos de ensino na sociedade brasileira e é tão comum que nem os próprios 

educadores a percebem, pois em muitos casos não elaboram atividades envolvidas com o 

corpo dos seus alunos, visam somente seu intelecto e esquecem que este corpo pode ativar, 
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estimular o cognitivo. Segundo Freire (1997) as escolas desconhecem a educação pelo 

movimento nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ou seja, o autor já atentava para esse ato 

falho nesta etapa de ensino, não garantir a educação pelo corpo em movimento. 

Nesta etapa de ensino os professores talvez não se atentem tanto para o corpo do aluno 

e façam uso do mesmo com tamanha profundidade, porque o mesmo não se encontra 

explicitamente como ferramenta de ensino nas orientações curriculares, como campo de 

aprendizagem ou como parte do currículo nestas instituições voltadas para o fundamental I, 

diferentemente do que ocorre no segmento da Educação Infantil. 

É necessário refletir que o corpo é parte deste intelecto e às vezes absorve mais e 

melhor um conteúdo quando trabalhado também através dele do que somente com o uso do 

cognitivo, da folha, do lápis e do livro didático. 

Em meio a esta condição é importante ressaltar que este corpo fala sim e de muitas 

maneiras, observa-se através dos noticiários que nas escolas da sociedade atual brasileira, há 

grupos de meninos, meninas e adolescentes que não conhecem seus sentidos, potencialidades 

psicomotoras, seus corpos, por isso não se valorizam e até se autoflagelam, se colocando em 

risco por não se autoconhecer.   

Há alunos no fundamental I que expõe uma agressividade por não saber lidar ou não 

saber contê-la e vivenciá-la de maneira positiva e adequada, por não ter uma imagem e 

esquema corporal definido para si mesmo, aspectos fundamentais á vida humana, a 

autoestima lembrando que tais estruturas são aspectos possíveis de se trabalhar através de 

atividades psicomotoras. 

Neste momento é necessária uma reflexão, que engloba como modificar tal situação e 

observa-se que é preciso divulgar a Psicomotricidade no meio educacional e social, também é 

necessário preparar profissionais para atuarem com estes corpos repletos de informação, 

dúvidas e afetos, pois ela pode ser a saída para muitos paradigmas ainda vividos na Educação 

Brasileira, por alunos e professores. 

Assim sendo, é possível dizer que nesta etapa escolar do fundamental I a educação 

psicomotora é relevante, pois se caracteriza como uma educação que utiliza o corpo do aluno 

para ajudá-lo a conquistar outras habilidades mais ordenadas e até complexas que englobam o 

uso do intelecto. Sobre este aspecto Fonseca afirma que: “Desta forma, pode ser apreendida 

como ciência que educa o movimento e desenvolve as funções de inteligência, favorecendo, 

portanto, o processo de aprendizagem” (FONSECA, 1983, p. 202). 

Aparentemente o corpo é um grande responsável e aliado à educação pelo então 

processo de aprendizagem, segundo Oliveira: “E, desde o início, o processo de aprendizagem 
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passa pelo corpo, que é o nosso ponto de referência, a base para o desenvolvimento cognitivo, 

para a aprendizagem de conceitos importantes para uma boa alfabetização.” (OLIVEIRA, 

2003, p. 41) 

O corpo é dinâmico, é mais prazeroso aprender fazendo uso também dele e não 

somente do cognitivo, aqui faz se uma crítica às unidades ensino do fundamental I, que 

exigem aprendizado somente através do livro e do lápis, e de corpos disciplinados entre a 

mesa e a cadeira, que evidenciam só o intelecto e esquecem o corpo. 

É notório que há atividades com o corpo que proporcionam aprendizagem, que se 

tornam mais significativas para os alunos, pois eles a percebem, a sentem, a realizam em 

momentos de descontração e prazer é imprescindível que a escola esteja atenta e possua este 

olhar para o corpo do aluno. 

O próprio corpo desperta uma curiosidade natural nas crianças do fundamental I, 

muitas não possuem total consciência do mesmo, ou possuem um conhecimento muito pobre, 

portanto é necessário fazer uso de atividades que envolvam o uso do corpo por inteiro, 

explorando os sentidos como o tato, o paladar, o olfato, a visão, o movimento, o intelecto, o 

afetivo. 

A escola possui a responsabilidade de propiciar atividades atrativas, dinâmicas, por ora 

distantes do caderno e do lápis e por fim significativas para os alunos do fundamental I e que 

também através do corpo, é possível possibilitar o desenvolvimento de funções intelectuais e 

de autoconhecimento. Ampliando então suas habilidades cognitivas, motoras, habilidades 

sociais de cooperação e comunicação, que são trabalhadas e esperadas também nos anos 

iniciais do fundamental I.  

Compreende-se aqui que as atividades psicomotoras podem desenvolver no aluno 

diversos conhecimentos que serão sentidos, percebidos e por fim internalizados de maneira 

mais significativa e interessante para ele. Quando o aluno conhece bem o seu corpo possui 

maior domínio sobre ele e aprende a se expressar também através dele. Sobre o professor do 

fundamental I é possível dizer que é relevante que o mesmo faça uso de atividades 

psicomotoras no decorrer de sua aula, pois assim poderá contribuir com a aprendizagem dos 

seus alunos e tornará sua sala de aula um espaço mais atrativo e dinâmico repleto de 

aprendizado e trocas entre os alunos e ele. 
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6 PORQUE A PSICOMOTRICIDADE DEVE SER INSERIDA NO 

FUNDAMENTAL 1   

Até aqui fizemos uma breve e sucinta explicação sobre o que é psicomotricidade e 

sobre o surgimento da educação psicomotora dando ênfase ao fato de que ela está presente na 

educação infantil e parece estar um pouco menos presente no fundamental I por isso neste 

capítulo aborda-se a definição de ensino fundamental I e porque esta ciência deve estar 

presente também nesta etapa de ensino.  

Segundo Oliveira (1992), o adequado desenvolvimento psicomotor proporciona ao 

aluno algumas capacidades básicas para um bom desempenho escolar. Esta autora nos remete 

a reflexão de que quando um aluno do fundamental I não possui um desenvolvimento 

psicomotor organizado, ou melhor, não harmônico, pode vir a apresentar problemas na escola 

envolvendo sua escrita, leitura, e a direção gráfica, também repercutindo sobre a distinção de 

letras e sobre o pensamento matemático.  

Segundo Piaget (1964 apud FONSECA, 2005, p.76) “a inteligência é resultante e o 

resultado da experiência do indivíduo”. A escola então deve estimular a construção do 

conhecimento do aluno e para auxiliar o seu desenvolvimento psicomotor e sua inteligência, 

torna-se necessário construir um espaço onde haja vivências com; com materiais e objetos 

diversificados, que possam ser transformados em outros artefatos, que esses elementos sejam 

de fácil acesso, apropriado à idade de cada criança e que sejam adequados para se treinar 

habilidades psicomotoras, cognitivas, sociais e por fim afetivas enfim que as atividades 

psicomotoras estejam presentes no currículo escolar.   

Oliveira (2010) afirma que através do desenvolvimento psicomotor que se adquire 

capacidades para a aprendizagem escolar, ela acredita em uma educação pelo movimento a 

fim de se atingir outras capacidades como a cognição. A utilidade da educação psicomotora 

está vinculada ao aprendizado, considerando a importância de que o aluno possua noção do 

seu próprio corpo, aprendendo a dominar seu tempo e adquirindo coordenação adequada de 

seus gestos e seus movimentos.  

As atividades psicomotoras no ambiente escolar do fundamental I visam ativar dos 

seguintes processos: 

I.  Vivenciar ocasiões que favoreçam a aprendizagem da leitura e escrita; 

II.  Conhecer as partes do corpo e exercer controle sobre elas; 

III.  Obter a organização temporal e espacial; 

IV. Aprender a expressar-se pelo meio do seu corpo; 
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V. Socializar, gerar estimulo no aluno incluindo o aspecto cognitivo e motor; 

VI. Percepções rítmicas. 

No campo educacional mais precisamente nos anos do fundamental I a 

psicomotricidade pode atuar sobre a estimulação das estruturas psicomotoras para propiciar a 

organização, melhor aprendizagem e desenvolvimento do educando, vejamos a seguir 

algumas estruturas que são importantíssimas nesta fase escolar, que abrange os alunos deste 

seguimento em questão: 

1. Imagem Corporal: é a visão mental do sujeito sobre como seu corpo é. Esta 

percepção é essencial e traz influencias significativas para a autoestima do aluno, para a 

constituição do Eu, sua personalidade, sendo assim quando este possui total clareza e 

compreensão da sua imagem corporal ele é mais seguro, satisfeito consigo mesmo é uma 

estrutura que influencia e muito no seu comportamento e personalidade. 

2.  Esquema Corporal: é o conhecimento do corpo biológico do indivíduo.  É essencial 

o autoconhecimento deste corpo para a organização do aluno e este aprendizado só é possível 

através das próprias sensações. Quando o aluno obtém este esquema corporal difundido ele é 

mais seguro ao realizar movimentos, é mais preciso em suas ações e situações que envolvem 

o uso do seu corpo, exemplo disso; em uma atividade que envolva o correr, ele ao conhecer 

seu esquema corporal, se organiza e assim terá mais facilidade em executá-la com êxito, 

quando a criança possui um conhecimento desprovido sobre seu corpo apresenta certas 

dificuldades em se movimentar em um determinado espaço e inexistência de harmonia entre 

as ações, exemplo ao caminhar pela sala esbarra em mesas, carteiras e nos colegas, não sabe 

identificar em si mesma onde está sentindo uma dor e outros. 

Segundo Nicolau (1994), para a criança conseguir aprender de verdade é fundamental 

que tenha noção do seu corpo, ou seja, do seu esquema corporal. É uma intuição de conjunto 

ou um conhecimento imediato que temos de nosso corpo em posição estática ou em 

movimento, na relação das suas diferentes partes entre si e, sobretudo nas relações com o 

espaço e os objetos que nos circundam. (LE BOULCH, 1983, p.37). 

3.  Tônus/Tonicidade: é a contração muscular do indivíduo. Segundo Fonseca (1995) o 

estado tônico é uma forma de relação com o meio sendo assim depende de cada situação 

vivida e de cada pessoa. No cotidiano escolar o aluno pode vir a enrijecer mais esta tonicidade 

dependendo da situação, exemplo disso é que ao realizar uma prova o tônus tende a enrijecer, 

pois a criança fica tensa ao ser avaliada e aprender a dosar essa tonicidade é relevante para 

vivenciar situações do dia a dia na escola e posteriormente na vida. A inexistência do controle 

do tônus acarreta no seu aumento anormal proporcionando assim um estado de tensão que 
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pode gerar dores, desconforto físico e emocional. Conforme Le Boulch “é uma atividade, 

primitiva e permanente do músculo.” (LE BOULCH, 1982, p.163) 

4. Equilíbrio é o controle postural do corpo em relação ao meio, aos objetos, que serve 

de base para outras ações.  Segundo Quirós e Schrager (1978 apud FONSECA, 2008, p. 97) 

através das suas investigações sobre o controle postural, que as aprendizagens da leitura, da 

escrita e da matemática exigem “potencialidade corporal”.  

O equilíbrio está presente no dia a dia de todo ser humano desde que nasce sendo ele 

necessário para realizar diversas atividades, quando não desenvolvido adequadamente o aluno 

pode apresentar dificuldades na postura, que acarreta posição inadequada, dores e até 

problema na escrita, lembrando que a escrita depende muito do equilíbrio, da força muscular e 

flexibilidade, quando não estimulado nesta base não possuíra a destreza motriz para realizar 

uma escrita ou um desenho, quando a conclusão deste não condiz com o desejo do aluno esta 

situação pode vir a  desmotivá-lo, quantas vezes um aluno diz: professor não sei desenhar por 

isso não vou fazer esta atividade. 

Torna-se perceptível aqui o quanto a atividade psicomotora ligada ao equilíbrio 

influência em resultados, gera sensações e posteriormente atitudes para os alunos nesta fase 

escolar. 

 5. Lateralidade é a preferência de um dos lados (esquerdo/direito) do corpo para 

realizar ações, englobando a mão, o olho e o pé, para Guillarme (1983) só é possível 

identificar tal domínio aos 6 e 7 anos, lembrando que nesta idade a criança se encontra 

inserida no fundamental I e que para obter este domínio é preciso experiências corporais. 

O entendimento da lateralidade dos alunos é relevante para o seu professor, é 

necessário gerar situações em que o aluno possa expressar-se com espontaneidade e, a partir 

da experiência vivenciada com o próprio corpo defina então o seu lado dominante. Segundo 

Negrine (1986) para desenvolver a lateralidade a criança não pode ser induzida, ou seja, é 

uma escolha dela. 

Há alguns problemas que a inexistência do domínio da lateralidade pode ocasionar aos 

alunos do fundamental I como a baixa habilidade manual, falta de agilidade para realizar uma 

escrita, um movimento, por fim uma ação, tais fatores também podem acarretar baixa 

autoestima no indivíduo. 

Para ele significa “a frequência de utilização de um lado, com suas implicações 

psicológicas e sociais – e o termo dominância – com implicações orgânicas e significando a 

relação existente entre esta utilização preferencial e o predomínio de um hemisfério cerebral” 

(GUILLARME, 1983, p.37). 



29 

 

 

6. Organização Espacial e Temporal é a habilidade de se situar dentro de um espaço 

físico mediante aos objetos e também de relacionar suas ações a um determinado tempo. É 

relevante que o aluno compreenda esse aspecto partindo de experiências que envolvam seu 

corpo e o ambiente, pois assim ele não decora, ele realmente compreende, internaliza e poderá 

assimilar com mais precisão o uso do espaço e do tempo na sua vida, até porque espaço, 

tempo e corpo são fatores que se encontram indissociáveis. 

Ao possuir o domínio desta organização espacial, a criança consegue uma evolução 

em suas ações, pois se localiza melhor e planeja o espaço e o tempo para realizar um ato, no 

caso de realizar uma escrita, atividade exigida com frequência nos anos iniciais do 

fundamental 1, ela necessita se orientar frente ao papel, se localizar referente as linhas, medir 

o espaço entre as mesmas, escrever da esquerda para a direita, enfim observa-se aqui que 

necessita de uso constante da noção espacial.  

A falta desta noção espacial acarreta em dificuldades na leitura, em esbarrar nos 

objetos, dificuldades em descrever um trajeto ou um ambiente, faz desenhos fora do tamanho 

da folha, foge a linha do caderno e ao ler pula palavras e frases do texto.  

A inexistência da orientação temporal implica na compreensão do passado e do futuro, 

da sua rotina, hábitos do cotidiano, como o momento de acordar, ir para o colégio, almoçar, 

lanchar e também na linguagem, pois não nota o espaço entre as palavras, não faz pausas na 

leitura, ao adquirir esta noção temporal à criança se organiza melhor mediante a tarefas do 

cotidiano, sob sua fala e por fim sua escrita. Sobre o ato de escrever e complementando a 

ideia da importância da organização espacial e temporal Ajuriaguerra assegura que “a escrita 

é uma atividade motora que obedece a exigências muito precisas desta estruturação.” 

(AJURIAGUERRA, 1988, p.290) 

8. Práxia Global é a realização de uma prontidão ampla, que depende de um 

movimento maior e que necessita dos grandes músculos para ser realizada, tais como: correr, 

saltar, pegar objetos lançados à distância e etc..., dela se procedem diversas habilidades, para 

exploração da mesma é importante estímulos do meio no qual a criança está inserida. Portanto 

no fundamental I ter domínio da práxia global auxilia o aluno em obter seus movimentos com 

maior precisão. 

9.  Práxia Fina é a habilidade de obter a destreza para a realização de pequenos 

movimentos, tais movimentos estão relacionados à mão e aos dedos. Brandão analisa a mão 

como um dos instrumentos mais úteis para descoberta do mundo, afirmando que ela ‘ ‘é um 

instrumento de ação a serviço da inteligência’’ (BRANDÃO, 1984, p.5).  
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Essa visão de Brandão nos leva a refletir como esta habilidade realmente auxilia o 

indivíduo a tomar parte das coisas, a conhecer e explorar os objetos. 

A escrita e a grafia legível são competências solicitadas aos alunos dos anos iniciais do 

fundamental I que depende muito da coordenação global fina, o movimento de pinça e a 

tonicidade são primordiais para segurar o lápis com precisão e então realizar o traçado, o 

desenho e a escrita, a inexistência desta aptidão traz danos significativos para a aprendizagem 

em fase escolar que podem se perpetuar por uma vida inteira, exemplo disso é a letra feia.  

10. Ritmo, “o ritmo engloba as noções de ordem, de sucessão, de duração e de 

alternância.” (DE MEUR E STAES, 1984, p.17).  É notório que, não pode faltar na escrita e 

na leitura, pois o ritmo auxilia na ordenação das letras, sílabas e palavras, se faz presente no 

momento que o aluno faz a entonação de um poema de uma música, ele fornece ao aluno a 

compreensão de tempo e etc....  

Até aqui se torna perceptível como o corpo é uma base de referência, é o alicerce para 

múltiplas ações e consequentemente muitos aprendizados. 

Com base nos estudos de Le Boulch (1982) que propõe uma ciência do movimento 

humano. A proposta deste autor no contexto das ciências da educação visa uma educação 

também pelo movimento, que estimule o desenvolvimento das estruturas psicomotoras dos 

alunos aumentando assim seu potencial de aprendizagem.   

Segundo Oliveira “o corpo é o ponto de referência que o ser humano possui para 

conhecer e interagir com o mundo.” (OLIVEIRA, 2007, p.51).  

Sendo assim a educação psicomotora torna-se então um meio essencial neste processo 

de intercâmbio, pois auxilia a criança a se conhecer e explorar o meio utilizando todo o seu 

corpo. 

A psicomotricidade orienta e estimula todos os aprendizados pré-escolares e 

escolares; auxilia a criança a tomar consciência de seu corpo, da lateralidade, a 

situar-se no espaço, a dominar o tempo, adquirir habitualmente a coordenação de 

seus gestos e movimentos. (LE BOULCH, 1982, p. 24-25). 

 

Através da fala de deste estudioso observa-se como a escola pode e deve fazer uso da 

Psicomotricidade levando o aluno a estimular o cognitivo, a coordenação motora ampla, 

estimular o raciocínio lógico conhecer e entender seu corpo, sensações, suas limitações e 

possibilidades, enfim diversos aspectos que são necessários para a fase escolar e que 

englobam os anos iniciais do fundamental I. 

Destarte, Le Boulch (1982), nos alerta com sua teoria que para compreender a criança, 

seu desenvolvimento, ação etc., é preciso mergulhar no meio, saber qual estágio psicomotor 
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ela se encontra, acreditar em suas potencialidades, proporcionando situações de vivências que 

a desafie (meio/outro). Portanto o profissional precisa conhecer a realidade do aluno, sua 

subjetividade acompanhar seu desenvolvimento psicomotor compreender em que estágio este 

corpo se encontra, para assim propiciar contribuições relevantes na formação desta criança 

que a faça progredir concomitante ao pedagógico esperado desta etapa de ensino. 

O corpo nessa teoria é um elemento essencial para a experiência, aprendizagem e 

interação social. Sabe-se que o corpo possui inúmeras linguagens, força, velocidade, postura, 

curiosidade, informações, ele fala sem o uso das palavras, é repleto de emoções e a 

Psicomotricidade ajuda a entendê-lo, a fazer uso dele, a mostrá-lo ao outro, por fim ela 

expande as possibilidades motoras, expressivas, afetivas e cognitivas na formação do 

educando. 

À medida que a criança experimenta várias situações que proporcionam o 

conhecimento total de seu corpo e de suas partes, permite uma comunicação com o 

meio, favorece a diferenciação das partes do corpo em relação, uma às outras, o 

domínio de seu corpo sua percepção motora, sua imagem corporal, […] (ALVES, 

2008, p.44.) 

Compreende-se que a estimulação psicomotora no ensino fundamental I pode motivar 

o aluno a experimentar e perceber-se, e também se situar em relação ao meio em que esta 

inserida. É nesse ambiente escolar e tão diversificado que ela vai adquirindo novas 

experiências, formando atitudes que a levará a diferentes aprendizagens e facilitará uma série 

de habilidades solicitadas pelo também currículo escolar.  

O objetivo da estimulação psicomotora é “[…] a utilização do corpo como via de 

comunicação com o mundo, para colocar a criança em situações variadas de exploração 

concretas, apropriando-se e resgatando sua memória motora, cognitiva, emocional e social” 

(GONÇALVES, 1983, p. 25). 

Percebe-se aqui como a escola é um espaço que possui um papel fundamental em 

estimular e acompanhar o desenvolver desse sistema psicomotor do aluno, até porque em 

alguns casos muitos pais e familiares não se atentam para isso.  

Compreende-se então que a educação psicomotora precisa estar inserida nas escolas. 

Atualmente no segmento da Educação Infantil a mesma já se faz presente, há uma série de 

atividades que enfatizam o uso do corpo e dos seus sentidos nesta fase escolar. É necessário 

que a mesma prossiga aos anos posteriores, como no ensino fundamental. Desta maneira o 

aluno dará continuidade e organizará o seu esquema corporal, posteriormente sua imagem 

corporal, ampliando sua coordenação ampla e fina, além de compreender sua lateralidade, 

expressar-se através do corpo, expor suas emoções.  Por fim trabalhar os aspectos que são 
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essenciais para este aluno se sentir organizado, seguro de si para realizar certas atividades 

exigidas também por este seguimento escolar.  

É importante lembrar que tais aspectos propiciaram a aprendizagem da escrita e da 

leitura de maneira mais organizada.  

A educação psicomotora pode favorecer muito o desenvolvimento global do aluno 

inserido no fundamental I, levando o mesmo a exercer com êxito suas atividades escolares. 

Sobre os meios para gerar este estímulo e aprendizado na escola as experiências 

psicomotoras englobam o uso de jogos, atividades físicas lúdicas, dança, teatro e desta 

maneira estas crianças conhecem e tomam consciência sobre seu corpo, seu desenvolvimento 

motor, afetivo, psicológico e cognitivo. 

A Educação psicomotora no fundamental I pode fazer uso do corpo por inteiro e fazer 

deste um instrumento de intercâmbio com o ambiente, com os conteúdos, com os colegas da 

classe por fim com o mundo interno e externo deste indivíduo, que esta em plena fase de 

desenvolvimento.  

Trata-se de uma educação psicomotora é uma educação global que, associando os 

potenciais intelectuais, afetivos, sociais e psicomotores da criança, lhe dá segurança, 

equilíbrio, e permitindo o seu desenvolvimento, organizando corretamente as suas 

relações com os diferentes meios com os quais tem de evoluir. (VAYER apud 

LAGRANGE, 1982, p.470) 

 

A alfabetização nos anos iniciais do fundamental I é um processo um tanto difícil que 

envolve algumas habilidades, inclusive as motoras e cognitivas. Para haver um bom 

aprendizado são necessárias condições mínimas que irão compor outras e assim dar 

continuidade a este processo tão estimulado e esperado nos anos iniciais do fundamental I. 

Segundo Oliveira (2008) grande parte do processo de aprendizagem escolar esta 

relaciona com a coordenação motora e com o controle dos músculos, que quando não estão 

adequados resultam em uma incerta desenvoltura do esquema corporal, causando na criança 

movimentos descoordenados ou lentidão ao realizar atividades. Por conseguinte no ambiente 

escolar irá apresentar alguns problemas com a escrita, ou seja, uma grafia feia, inexistência de 

pontuação nas palavras, o não uso de espaço entre os vocábulos, além disso, também há 

implicações sobre sua leitura que não será adequada, com entonação apropriada no decorrer 

do texto. 

 O Ensino Fundamental I é o período escolar em que se atende pedagogicamente, 

crianças com idade entre 6 e 10 anos, segundo os estudos de Piaget a criança nesta idade se 

encontra no período das operações concretas.  
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Neste estágio operatório concreto, que dura dos 7 aos 11 anos de idade em média, a 

criança começa a utilizar conceitos como os números e relações. Neste momento, há um 

declínio no egocentrismo, ou seja, ela deixa de ter o foco somente em si e sua atenção se vira 

para o externo, o meio, as pessoas, isso facilita sua socialização com as demais crianças e com 

o ambiente escolar.  A criança se torna mais sociável, desta maneira os objetos e pessoas 

passam a ser mais bem explorados, há empatia aflora e proporciona sentimentos e atitudes 

com os outros. 

Surge também a capacidade de compreender o processo inverso, que é a competência 

de reverter mentalmente um processo de transformação exemplo; colocar a água de dois 

copos em outros recipientes com formatos diferentes, para que a criança diga se as 

quantidades permanecem iguais. Assim uma vez que esta criança já caracteriza aspectos 

diferentes de uma ação, ou seja, é capaz de "refazer" a ação, surge a aptidão de fazer análises 

lógicas, habilidades pertinentes aos anos iniciais de ensino do fundamental I na disciplina de 

matemática, propiciar atividades que estimulem seu cognitivo é primordial nesta idade.  

Neste estágio, se concentram mais nas atividades, colaboram mais com os colegas, 

apresentam responsabilidade, respeito mútuo e participações em grupo. O estágio operatório 

concreto coincide com o início da escolarização formal, portanto se houver estímulos de 

acordo com esta fase da criança será possível tornar este sujeito mais desenvolvido e apto para 

as diversas habilidades que envolvem o seu corpo, seu intelecto neste seguimento de ensino. 

O psicólogo Henry Wallon (2010) a partir dos seus estudos ampliou o conhecimento 

sobre as crianças em idade entre 6 a 11 anos, público alvo do fundamental I, ele informa que 

nesta idade a criança se encontra no Estágio Categorial, e que neste estágio há predominância 

da inteligência sobre as emoções.  

O mesmo autor apoia que nesta etapa há um empenho maior em torno do 

conhecimento e do mundo exterior, sendo então a idade da razão, a criança se torna mais 

racional com menos afeto pelos objetos, brinquedos. Agora seu foco esta voltado para 

experimentar, o social, brincar, dividir, explorar, questionar, se interessa por atividades em 

grupo, começa a entender as regras, o cotidiano e etc...  

Sobre o ensino fundamental e os documentos legais brasileiros, que amparam a 

educação brasileira, em relação a sua prática, não poderíamos deixar de mencionar o artigo 32 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que foi alterado no ano de 2006 pela Lei nº 

11.274, que determina um novo prazo para esta etapa de ensino, com esta lei o ensino 

fundamental possui a duração de 9 (nove) anos, lembrando que o mesmo continua obrigatório, 

permanece gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, e possui como 
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objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (Lei nº 11.274, 20 de Dezembro de 2006). 

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo.  

II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 

artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

      IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

                   A partir do ponto de vista legal sobre o Ensino Fundamental I é perceptível que se 

espera do aluno o uso constante da leitura, escrita, além da socialização, formação de atitudes 

valores, interação com o meio social, natural, empatia, cooperação, etc...  Sendo assim estas 

habilidades expostas pelo documento dependem muito dos aspectos psicomotores, ou seja, 

necessitam do corpo, do cognitivo, do afetivo.  É necessária uma constante conexão entre as 

áreas motoras e intelectuais. Nesta etapa de ensino a criança fará uso de diversas estruturas 

para realizar uma série de ações e conseguir prosseguir, portanto como o uso da 

psicomotricidade incide nesses aspectos a mesma deveria se fazer mais presente nesta etapa 

de ensino em questão.  

[...] a psicomotricidade contribui para o processo de alfabetização à medida que 

proporciona à criança as condições necessárias para um bom desempenho escolar 

através da livre expressão e (...) deve começar antes mesmo que a criança pegue um 

lápis na mão...” (OLIVEIRA, 2010, p.182) 

 

Analisando o que a LDB almeja para o fundamental I concomitantemente com a fala 

de Oliveira compreendemos como a psicomotricidade pode ser útil ao aluno nesta etapa de 

ensino, já que a mesma propõe atividades que auxiliam o educando a obter desenvoltura, em 

sua escrita, atuando sobre a coordenação global e fina, o ritmo adequado para exercê-la além 

de estimular sua expressão. 

Para contribuir com os objetivos da LDB concluí-se que seria essencial fazer uso da 

psicomotricidade nesta etapa de ensino, pois a mesma pode vir a ser a porta de entrada para 

trabalhar efetivamente sob aspectos atitudinais, emocionais, além das relevantes estruturas 

psicomotoras que favorecem o domínio da escrita e da leitura, questões almejadas neste 

seguimento escolar.  Através de atividades psicomotoras é possível desenvolver a capacidade 

de aprendizagem, concentração e criatividade do aluno.  
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O desenvolvimento psicomotor tem início com o nascimento do ser humano e 

completa-se de forma maturacional por volta dos 8 anos de idade.  

Ao nascer à criança possui uma série de estruturas psicomotoras que precisam de 

estímulos para fazê-la avançar com desenvoltura.  

É necessário que ela possua certo domínio dos seus respectivos gestos tais como; 

lateralização, estrutura espacial, tônus e coordenação óculo manual, ou seja, são funções que 

exigem do seu cognitivo e do seu corpo uma série de etapas para se concretizar. Segundo o 

psicomotricista Le Boulch “75% do desenvolvimento psicomotor ocorrem na fase pré-escolar 

e o bom desenvolvimento desta área facilitara o processo de aprendizagem futura”. (LE 

BOULCH, 1985, p.222)  

Oliveira (1992) também reforça em seus estudos que um bom desenvolvimento 

psicomotor proporciona ao aluno algumas capacidades básicas para um bom desempenho 

escolar, portanto conforme estes autores torna-se perceptível que há motivos para que a 

psicomotricidade esteja presente nos anos iniciais do fundamental I. 

O Desenvolvimento Psicomotor necessita de uma aprendizagem que se concretiza 

partindo das experiências do indivíduo, é essencial ressaltar que toda e qualquer experiência 

pela qual o individuo passa na vida interfere direta e indiretamente em seu desenvolvimento, 

seja este cognitivo, social ou afetivo. É necessário observar que essas experiências devem ser 

sempre muito bem aproveitadas e que para existirem dependem de estímulos. Sobre 

experiências do corpo e com o corpo, “[...] a experiência motora do nosso corpo não é um 

caso particular de conhecimento; ela nos fornece uma maneira de ter acesso ao mundo e ao 

objeto...”. (MERLEAU PONTY, 1945, p.164) 

Para que haja um bom alargamento psicomotor, o sujeito necessita de movimentos 

corporais e um meio diversificado, dinâmico, com materiais apropriados para despertar seu 

interesse, pois desta maneira ele receberá diversos estímulos que propiciará ao máximo seu 

desenvolvimento. 

Segundo Lofiego (1995) a escrita exige noção espacial, temporal e destreza motora 

para segurar o lápis, além de lateralidade definida e percepção, visual e auditiva. Sobre a 

ordem como ocorre a escrita o aluno não conseguirá a distinção entre esquerda e direita e 

apresentará dificuldade em reconhecer as palavras, caso não tenha isso bem trabalhado e 

desenvolvido. 

O cotidiano do fundamental I almeja o ato da escrita, portanto é possível citar que um 

aluno que possui o adequado desenvolvimento da coordenação motora fina, possui maior 

facilidade ao segurar o lápis e consequentemente escreve com mais agilidade e desenvoltura, 
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além disso, não podemos deixar de citar que as atividades psicomotoras propiciam o uso da 

criatividade, da imaginação, da expressão e que são ferramentas essenciais para a escrita de 

uma redação, de uma história, enfim diversos conteúdos que são solicitados e esperados por 

estes alunos inseridos nos anos iniciais escolares. 

 

Ela terá mais habilidade para manipular os objetos de sala de aula, como lápis, 

borracha, régua, se tiver ciente de suas mãos como parte de seu corpo e tiver 

desenvolvido padrões específicos de movimento. Deverá aprender a controlar seu 

tônus muscular de forma, a saber, dominar seus gestos. (OLIVEIRA, 2008, p. 39).  

 

Percebe-se na fala da autora, o quanto esta educação pode possibilitar o sucesso 

escolar de um aluno nos anos iniciais de ensino, ao coordenar adequadamente seus 

movimentos finos o aluno desenvolve em si aprendizados, que posteriormente serão usados 

por ele durante toda a sua vida escolar. 

É interessante que alguns transtornos ou problemáticas dos alunos são identificadas 

primeiramente no meio escolar, ou seja, problemas de visão, atenção, socialização, 

coordenação, em muitos casos são os educadores que através da observação percebem tais 

dificuldades e poderão alertar os familiares a buscar auxilio em outros profissionais, quando 

este não se encontrar somente em suas mãos. 

Segundo Fonseca “a educação psicomotora pode ser vista como preventiva, na medida 

em que dá condições à criança desenvolver melhor em seu ambiente.” (FONSECA, 2004, 

p.10) É vista também como reeducativa quando trata de indivíduos que apresentam desde o 

mais leve retardo motor até problemas mais sérios. O autor nos faz compreender que esta 

educação é um elemento com recursos que pode combater a inadaptação escolar. 

Percebe-se aqui que a educação psicomotora é versátil, pois pode prevenir assim como 

também pode reeducar, ou seja, é possível ensinar a um aluno por meio de atividades 

psicomotoras a obter sua lateralidade, prevenindo então problemáticas futuras tais como os 

transtornos da lateralidade que são causa de alterações na estruturação espacial e, 

consequentemente, na leitura/escrita, como exemplo disso evitando a lateralidade contrariada, 

o ambidestrismo e a lateralidade cruzada, portanto como um aluno que ainda não a possui, 

pode ser orientado e assim então adquirir tal domínio.  

Contudo o estimulo psicomotor é eficaz para o aprendizado do aluno e o que podemos 

observar frequentemente nas escolas do fundamental I é que esta prática ainda não é 

observada como relevante e não esta tão divulgada como deveria, não há uma prática efetiva 

para com o corpo do aluno.  
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Ainda a esse respeito: 

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

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

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

Quando o homem desempenha movimentos intencionais, ele está coordenando os 

domínios cognitivos, psicomotor e afetivo. (ALVES, 2011, p. 173) 

 

Sabe-se que ainda hoje no fundamental I principalmente permanece uma distancia 

entre corpo e intelecto por alguns professores, que se tornam tão teóricos ao ponto de não ver 

como determinadas atividades com o uso do corpo podem favorecer também o conhecimento 

de conteúdos e desenvolvimento do cognitivo dos seus próprios alunos. 

A escola pode e deve oferecer aos alunos do fundamental I aulas práticas explorando 

todos os sentidos, pois na escola não existe um aluno repartido e sim um sujeito por inteiro 

que necessita ter todos os seus aspectos trabalhados. 

As atividades psicomotoras possuem um papel relevante para o aluno, pode facilitar e 

levá-lo a uma melhor aprendizagem, é preciso salientar que as mesmas atuam no campo social 

e afetivo também, ou seja, podem elevar sua autoestima quando a mesma compreende que 

possui a condição de resolver e aprender algo e também pode aproximar a turma, facilitar esta 

integração entre os alunos, lembrando que as atividades não são algo mecânico com um único 

fim, ela pode se tornar bem abrangente ao contexto.  

Segundo Piaget “as raízes do raciocínio lógico terão que se basear na coordenação das 

ações a partir do nível sensório-motor, cujos esquemas têm importância fundamental desde o 

inicio” (PIAGET, 1983, p.72). Esta etapa escolar permite o conhecimento de algumas ações 

como o entendimento de regras, o convívio em um grupo, empatia e a psicomotricidade 

possui elementos em sua prática para favorecer tal compreensão, além de estimulação e 

desenvolvimento das áreas psicomotoras que como já foi citado anteriormente são eficazes 

para esta etapa escolar.  

Sobre o conteúdo desta etapa educacional ao analisar as Orientações Curriculares dos 

anos iniciais do fundamental I, ano de 2016 do Município do RJ, são priorizados o ensino da 

Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, Artes, História (apenas a partir do 4° e 5° ano), 

Artes Cênicas e Música, lembrando que a prioridade do 1° e 2° ano recai sobre Língua 

Portuguesa e Matemática. Relacionando a psicomotricidade e os conteúdos deste seguimento 

de ensino ela pode favorecer indiretamente ou até diretamente a compreensão e domínio de 

certas disciplinas. 

Sabe-se que, o fundamental I possui uma grande preocupação com o domínio da 

escrita e leitura citados anteriormente pela LDB, pois são habilidades essenciais e primordiais 
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para a compreensão da sociedade, a psicomotricidade nesta etapa escolar pode facilitar este 

conhecimento através de atividades que envolvam o corpo, o intelecto, o afetivo, a práxia 

global e a fina, ritmo, oralidade, lateralidade. 

Sobre o ensino da matemática incide também uma grande preocupação, pois dela 

depende ações como resolver problemáticas do cotidiano, a psicomotricidade auxilia com 

atividades lúdicas, estimulando o cognitivo, onde o aluno possa desenvolver e ampliar seu 

raciocínio lógico. 

O ensino de Geografia e História a partir do 4° ano do fundamental I permite a 

compreensão do ambiente natural e social, portanto a psicomotricidade através de suas 

atividades pode oportunizar aos alunos do fundamental I a compreensão e percepção de um 

determinado espaço, se apropriar deste, das culturas e também respeitar as possíveis 

diversidades existentes. 

A psicomotricidade inserida no fundamental I pode ampliar o ensino de Artes e 

Música possibilitando a expressão, a imaginação, à sensibilidade e a ampliação do mundo 

cultural dos educandos. 

O ensino de Ciências auxilia ao aluno a desenvolver um olhar critico sobre a 

humanidade e compreender o ambiente, através da psicomotricidade é possível fornecer a esta 

disciplina meios para o aluno indagar este ambiente. 

Baseado em pesquisas há décadas atrás, Piaget já nos informava que nesta etapa de 

ensino o aluno se encontra no estágio operatório concreto que compreende a idade entre 7 a 

11 anos, nesta fase o aluno ainda necessita muito do concreto, do visual, do lúdico, ele precisa 

experienciar situações para obter aprendizagens e internalizá-las, pois só assim poderá 

adquirir noções mentais de conteúdos de maneira abstrata para os anos posteriores.  

Segundo a psicóloga e pedagoga Isabel Ferreira “não existe aprendizagem sem que 

esta seja registrada pelo corpo.” (FERREIRA, 1993, p. 18), Esta afirmação nos possibilita a 

reflexão de que quando o conhecimento transcorre pelo corpo ela fica armazenada com maior 

facilidade e significado, portanto fazer uso do corpo no fundamental I para promover a 

aprender é eficaz. 

Como exemplificado nos textos anteriores a psicomotricidade inserida neste segmento 

de ensino pode promover benefícios, pois atua sobre as estruturas psicomotoras que são 

indispensáveis ao desenvolvimento humano e consequentemente escolar, buscando assim 

alargar seu potencial psicomotor concomitantemente com seu intelecto de maneira dinâmica. 

Algumas estatísticas brasileiras, resultado de avaliações aplicadas aos alunos da rede 

pública como o SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) e a Avaliação 
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Nacional da Alfabetização (ANA) nos anos de 2014, revelam que há um grande número de 

crianças inseridas no fundamental I que não possuem domínio da escrita, leitura, noções de 

matemática e com muitas dificuldades de interpretar e internalizar os assuntos apresentados 

no fundamental I. Negrine nos informa que: “as dificuldades de aprendizagem vivenciadas 

pelas crianças são decorrentes de um todo vivido com seu próprio corpo, e não apenas 

problemas específicos de aprendizagem de leitura, escrita, etc” (NEGRINE, 1980, p. 61). 

Há alguns alunos que não aprendem e dominam os conteúdos escolares no 

fundamental I, por não possuírem consolidadas suas funções psicomotoras, a coordenação 

motora adequada, equilíbrio, atenção, lateralidade definida, a práxia global fina, enfim ainda 

não constituiu sua auto-organização corporal. 

 
O corpo surge, portanto, mais uma vez, como o componente material do ser humano 

que, por isso mesmo, contém o sentido concreto de todo o comportamento sócio-

histórico da humanidade. O corpo não é, assim, o caixote da alma, mas o endereço 

da inteligência.” (FONSECA, 2005, p.410) 

 

 

Ao nascer o indivíduo compreende o mundo através da interação do seu próprio corpo 

com este ambiente, ou seja, seus sentidos aguçam sua inteligência, imaginação, afeto, 

interesse e favorecem a aprendizagem, sendo assim é relevante que os professores estejam 

atentos para este fato, pois não se aprende somente através do livro, lápis e caderno, sentado 

entre a mesa e a cadeira, o corpo necessita de estímulos para promover aprendizado ao aluno. 

Para exemplificar a eficácia desta ciência nos anos iniciais do fundamental I este 

trabalho buscou uma série de pesquisas voltadas para a educação psicomotora que 

comprovam, e possibilitam assim uma melhor compreensão do papel relevante que esta 

ciência possui ao ser aplicada nesta etapa de ensino em questão. 

Furtado (1998), trouxe significativas contribuições para o entendimento desta analogia 

entre psicomotricidade e escola, pois através de sua tese de mestrado que visava investigar a 

relação entre Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem da Escrita estabeleceu assim 

aproximação estreita entre o desempenho psicomotor e avanços na aprendizagem da leitura e 

escrita, lembrando que tais habilidades são solicitadas veemente nesta etapa de ensino do 

fundamental I. A autora realizou um trabalho aplicado em uma escola municipal e outra 

particular no Município de Paranavaí com alunos do 3° ano do fundamental I, através de uma 

série de avaliações em torno das estruturas psicomotoras e aprendizagem evidenciou que os 

alunos que possuíam dificuldades de aprendizagem também possuíam um baixo 

desenvolvimento psicomotor, portanto torna-se evidente o quanto as atividades psicomotoras 

necessitam ser aplicadas a alunos do fundamental I e que é preciso parar de dissociar o corpo, 
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o movimento e o intelecto, pois ambos funcionam concomitantemente em torno das 

aprendizagens escolares, enfim percebe-se aqui que os fatores psicomotores podem provocar 

e favorecer o aumento do potencial de aprendizagem das crianças nesta fase escolar, antes que 

as mesmas adquiram uma série de defasagem no ensino. 

Segundo Kephart (1960 apud FURTADO, 1998, p.44) chamou a atenção para a 

importância do desenvolvimento psicomotor para as aquisições intelectuais. Aparentemente 

estas explanações não são atuais, ou seja, Piaget, Le Boulch, Kephart já nos alertavam sobre 

isso há décadas e mesmo assim não são ainda tão frequentes atividades envolvendo o corpo e 

o intelecto nas salas de aula dos anos iniciais de ensino, aqui no Brasil.  

Neste enfoque do contexto escolar outra estudiosa e pesquisadora trouxe 

considerações relevantes, Oliveira (1992) também buscou investigar os recursos advindos da 

psicomotricidade para os anos iniciais do fundamental I, deste modo realizou uma pesquisa 

em uma escola estadual de 1° grau situada no município de Jundiaí / São Paulo e observou 

alunos de três turmas. Os professores indicaram as dificuldades básicas destes alunos e os 

mesmos foram submetidos ao exame motor de G. B. Soubiran (adaptação livre realizada por 

Diana Toselo Laloni e Maria Virgínia de Andrade S. Coelho, em texto não publicado-

PUCCAMP), que envolve a leitura e cópia de textos dos livros didáticos, em um segundo 

momento foi sugerido aos alunos um programa de intervenção psicomotora que visava 

capacitá-los através de exercícios psicomotores apropriados sendo aplicados com a turma em 

sala, lembrando que os mesmos foram retirados da experiência profissional desta 

pesquisadora e de bibliografias sobre este assunto.  

Com base nos resultados desta experiência, a autora concluiu que o instrumento 

utilizado foi eficiente para auxiliar aos alunos a superar algumas dificuldades de aprendizado. 

Este trabalho de pesquisa de Oliveira (1992) nos informa que há sim uma eficácia na 

aprendizagem dos alunos da educação básica quando a psicomotricidade se faz presente a 

estes. 

O mundo mudou muito nesses últimos anos e a escola precisa acompanhar tal 

evolução oferecendo metodologias dinâmicas direcionadas ao aluno e seu desenvolvimento 

que não é só cognitivo e sim global, ou seja, seu corpo esta conectado, a mente, as emoções, a 

inteligência, gerando atitudes e uma série de ações em um indivíduo que é parte de um todo 

maior, a sociedade, portanto fazer uso de atividades psicomotoras é importante para estimular, 

organizar, gerar conhecimento de si e assim oportunizar e originar aprendizagem concreta e 

posteriormente abstrata, para oferecer ao aluno uma aula lúdica, dinâmica que não necessita 

de recursos dispendiosos como já demonstrado nos parágrafos anteriores.   
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Segundo Fonseca (1995 apud FURTADO, 1998, p. 63), isso significa dizer que a 

escola deve “fazer do corpo um meio total de expressão e relação, através do qual a cognição 

se edifica e se manifesta [...]”.  

O trabalho vai abordar no capítulo seguinte, através de discussão bibliográfica, como 

os professores do Fundamental I podem utilizar atividades psicomotoras no seu cotidiano que 

favoreçam o desenvolvimento integral e a aprendizagem dos seus alunos.  
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7 EXEMPLOS DE ATIVIDADES PSICOMOTORAS APLICÁVEIS AOS ANOS 

INICIAIS DO FUNDAMENTAL 1  

Segundo as exposições citadas nos capítulos anteriores compreende-se que a 

psicomotricidade inserida no campo educacional favorece e aumenta as capacidades destes 

alunos dos anos iniciais do fundamental I. 

Para ampliar as aprendizagens escolares, buscou-se trazer estes recursos para a escola, 

na modalidade da educação psicomotora, esta educação possui diversas atividades que podem 

proporcionar ao aluno condições para levá-lo a um melhor desempenho escolar.  

As atividades psicomotoras educam e atuam sobre o corpo do aluno por inteiro 

englobando desde o sujeito como um todo sob o aspecto motor, cognitivo e afetivo. 

Mutschele acrescenta que:  

 
Para poder educar o homem é preciso que o ensinemos a dominar sua própria 

consciência e corpo com senso e equilíbrio. Assim sendo, a criança deve começar 

desde cedo a controlar o próprio corpo, equilíbrio e respiração, saber usar os braços, 

pernas, aprender a se direcionar para direita, esquerda, lado, saber organizar as 

percepções, e atenção, dominar as noções de tempo. (MUTSCHELE, 1996, p. 41) 

 

 

Como exposto anteriormente dominar e conhecer o próprio corpo é um fator essencial 

à vida do aluno e que implica para o seu desenvolvimento, cabe então à escola favorecer este 

conhecimento, pois ela propicia um melhor desenvolvimento global do aluno e facilita assim 

sua aprendizagem e consequentemente evolução. 

Sobre os meios utilizados pelas atividades psicomotoras em ambiente escolar os 

mesmos ocorrem através de jogos, dramatização, música, sons, brincadeiras, movimento 

corporal, atividades livres e direcionadas, enfim são elaborados mecanismos que fazem o uso 

da mente, do afetivo, ou seja, do corpo do aluno por inteiro.  

Como exemplo de um recurso utilizado em atividades psicomotoras o uso do tecido é 

interessante, o mesmo pode vir a ser um grande aliado do aluno no fundamental I, pois atua 

sobre diversos aspectos motores e psicológicos. O professor pode dispor alguns tecidos 

coloridos, de diferentes tamanhos aos alunos e deixar de maneira livre que eles escolham e 

conduzam seus movimentos. Com esta atividade trabalha-se ritmo, práxia global, movimento 

corporal, cognitivo, tonicidade, criatividade, imagem corporal o aluno se expressa, desperta o 

seu lado lúdico, relaxa, extravasa. 

A montagem do Corpo Humano é uma atividade que cobre aspectos essenciais para o 

aluno, o induz a moldar sua imagem corporal e esquema corporal. Como primeiro momento o 

aluno deverá iniciar a atividade fotografando o colega por inteiro, depois cada aluno deverá 
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montar sua foto (a mesma será entregue impressa, embaralhada com as demais e separada em 

partes) através desta atividade é possível favorecer o conhecimento básico do próprio corpo, 

na medida em que o aluno monta sua foto a professora auxilia nomeando as partes do corpo, 

no fim da atividade o aluno se reconhece, se identifica pois montou seu próprio corpo 

detalhadamente, enfim aplica-se um conteúdo da área de ciências ampliando no mesmo sua 

percepção, coordenação motora e  atenção. De maneira subjetiva trabalhou-se aqui aspectos 

como o esquema corporal concomitantemente com a imagem corporal do aluno, realizando 

uma aprendizagem dinâmica e significativa para o educando, já que partiu da sua própria 

fotografia.  

As atividades com mímica atuam sob diversos aspectos tais como: práxia global e fina, 

percepção visual, exercita a musculatura, ajuda a tomar melhor consciência do próprio corpo, 

expressão, memorização. Este tipo de atividade também atua positivamente sobre o ensino 

das Artes, sobre os aspectos sociais auxilia na socialização da criança com a turma, sob os 

aspectos emocionais, libera o estresse, expressa pensamentos, emoções, amplia a criatividade, 

imaginação. 

Com a turma em círculo imitar para os colegas um animal, reproduzir através de 

gestos o nome ou cena de um filme, o título de um livro, em dupla, trio ou mesmo 

individualmente, enfim é uma maneira de interação com o outro, se apropriar da linguagem 

não verbal. Portanto é essencial realizar esta atividade com a turma para ampliar a 

comunicação dos alunos, além de ensiná-los a se expressar. 

No ensino fundamental I o educador pode oferecer ao aluno atividades com jogos, pois 

estes são úteis e ajudam na compreensão de regras, convívio, organiza a inteligência na 

tomada de decisão, podem ser realizados em dupla, trio, favorece a integração dos alunos, 

socialização, percebe-se aqui que é importante trazer de volta os jogos para a sala de aula, 

pois é fonte de desenvolvimento e aprendizagem para os alunos. “Mas o jogo, não é somente 

um aperfeiçoamento físico, intelectual e moral. É também um valioso elemento para 

observação e conhecimento metódico da psicologia da criança, suas tendências, qualidades, 

aptidões, lacunas e defeitos.” (MIRANDA, 1989, p.98). 

Propomos a seguir a atividade Jogo da Velha Humano que cobre aspectos como a 

organização espacial e temporal e que também são essenciais para o ensino da matemática. 

Além disso, os alunos aprendem a lidar com a tomada de decisão em grupo, conhecem regras, 

vivenciam situações como ganhar ou perder, é possível observar com este jogo como uma 

atividade atua sobre o corpo, a mente e a emoção de maneira integrada e não fragmentada.  
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Com um giz desenha - se um jogo da velha gigante no chão, organizados em grupo, os 

alunos serão as próprias peças do jogo, torna-se vencedor o grupo que colocar três 

participantes em linha vertical, horizontal ou diagonal. 

Concluí-se que é uma atividade interessante para o aluno, abrange aspectos 

matemáticos do ensino fundamental I, a aprendizagem acontece distante do papel e lápis de 

maneira prática, dinâmica, divertida, atua sobre o corpo, a noção espacial, o movimento, o 

cognitivo, enfim propicia o desenvolvimento integral do aluno que é um dos objetivos da 

escola. 

As atividades psicomotoras com música são fundamentais nesta fase escolar, pois a 

música atua sob diversos aspectos: propicia o desenvolvimento dos sentidos, audição, da 

oralidade, lembrando que da oralidade depende e a leitura e a escrita, exigências curriculares 

solicitadas na LDB para esta etapa de ensino. 

Sabe-se que através da música é possível trabalhar os aspectos emocionais do aluno a 

mesma auxilia a se expressar, expor a criatividade, o movimento corporal e também expandir 

o universo cultural do aluno, contudo isso é possível dizer que é uma maneira de expressão 

por completo, porque integram os sentidos, emoções, memória, favorece o raciocínio, a 

aprendizagem. Como exemplo de atividades psicomotoras com musicalização a cantiga de 

roda Escravo de Jó podendo ser cantada pelo grupo, é uma ótima atividade que atua sobre as 

diversas estruturas psicomotoras tais como; ritmo, lateralidade, práxia global, oralidade, 

tônus, concentração, agilidade, reacende a cantiga de roda uma brincadeira do universo 

cultural infantil, e ainda trabalha o conteúdo de sílabas tônicas as quais são repetidas enquanto 

o aluno canta, ou seja, atua sob a alfabetização outro aspecto em ênfase para o fundamental I.  

Dentre os aspectos mencionados compreende-se aqui que as atividades com o uso da 

música são econômicas e de fácil aplicação, pois não fazem uso de recursos custosos e pode 

ser vivenciada em uma sala de aula ou no pátio, engloba a turma inteira, socializando e 

integrando o grupo. 

A tonicidade também é algo primordial e constante no corpo do sujeito, é uma 

manifestação dos músculos que pode se apresentar ora relaxado ou rígido, depende do meio, 

do contexto daquele indivíduo e desta maneira esta influencia nas atitudes do aluno.   

Possuir a regulação dos tônus é importante para realizar assim ações relacionadas à 

postura, a emoção. Sobre esse aspecto é essencial propor atividades de relaxamento, o 

educador pode sugerir um momento de relaxamento com a turma solicitando silêncio e que 

fiquem um uma posição relaxada sentados de maneira confortável para si próprio, a atividade 

pode ser aplicada com uma música suave com sons da natureza, pássaros ao fundo cantando, 
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barulho cachoeira, enfim cria-se um ambiente silencioso, com luz baixa, onde é possível 

diminuir a tonicidade do corpo, aproximar o aluno de sons que tem a ver com ambientes 

naturais que atualmente nas cidades urbanas são escassos, como recurso utilizado para 

executar esta atividade se restringe a uma caixa de som, gravador e cd com os sons. 

Em um segundo momento propor uma roda de conversa sobre os sons e as sensações 

obtidas no transcorrer da atividade, estimulando à atenção, a expressão, a oralidade, a 

percepção, aspectos também pertinentes ao fundamental I. Enfim são minutos que trazem 

calmaria, autocontrole, com poucos recursos e que proporcionam ao aluno um contato com 

seu corpo, sua respiração, com seus batimentos de maneira única, simples e intensa. 

O equilíbrio faz parte da vida do ser humano desde o momento que nasce até o fim da 

sua vida, portanto o mesmo é indispensável para a realização de qualquer ação, desde ler, 

escrever, sentar, correr e no meio escolar não poderia ser diferente, só é possível realizar 

diversas atividades através do controle do equilíbrio, há uma série de atividades escolares que 

também dependem do mesmo, o desenho, a escrita, a leitura, portanto é necessário que a 

criança tenha esta estrutura bem organizada para obter sucesso em tarefas superiores.  

Sob esse aspecto propomos uma atividade simples que pode e deve ser realizada para 

oportunizar o equilíbrio do corpo nesta etapa escolar, o aluno deverá inicialmente caminhar 

sobre uma linha reta desenhada no chão por um giz, e continuar este trajeto sobre um 

macarrão de espuma, andando de uma ponta a outra, levando e buscando um objeto, assim é 

possível trabalhar o equilíbrio de maneira dinâmica e divertida. Os alunos ao completarem o 

trajeto se sentem mais seguros e aprendem na prática a equilibrar seu corpo mediante um 

espaço, deste domínio dependem outros diversos, que favorecem o aprendizado, a atenção, 

concentração e etc.... 

A compreensão da lateralidade também é eficaz para realizar diversas ações do 

fundamental I, a criança precisa ter a noção de que lado ela realiza atos de maneira mais 

eficiente, seja este o lado esquerdo ou o direito, portanto a aquisição desta noção vai dar ao 

aluno maior segurança no uso do corpo para efetuar ações do cotidiano. Uma atividade 

psicomotora para trabalhar este aspecto que pode ser realizada em sala; compreende em 

agrupar os alunos em dupla, um de frente para o outro e pedir que toquem nos membros 

superiores e inferiores identificando o lado esquerdo e direito (mão direita no olho esquerdo, 

pé direito e mão direita, ombro esquerdo e pé direito, e etc...) o aluno reforça a compreensão 

do lado do seu corpo que ele possui maior domínio e irá utilizá-lo com maior conforto e 

segurança nas atividades escolares e no decorrer da vida. 
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Organização espacial também é um aspecto psicomotor que influencia no cotidiano do 

aluno durante toda a sua vida, portanto possibilitar atividades que desenvolvam esta noção 

desde cedo é essencial, traz inúmeros benefícios, assim o aluno do fundamental I terá uma 

melhor noção do seu corpo no espaço, da sua escrita e desenho em um determinado espaço da 

folha do caderno. A atividade que pode ser realizada em sala e que promove aspectos de 

compreensão e organização espacial; é descrever, montar uma maquete ou desenhar um 

trajeto escola para casa ou até mesmo os espaços da escola, sala até biblioteca, sala até o 

pátio, enfim é uma atividade que trabalha a organização espacial, percepção visual, atenção, o 

raciocínio lógico, práxia fina, fornece, ao aluno sua localização mediante a exploração 

daquele espaço, os recursos para realizar a atividade são : papel, lápis de cor, hidrocor, giz de 

cera, papelão e isopor para montagem da maquete. Como observamos os recursos utilizados 

nas atividades são simples e diversos, tais como: jornais, tecidos, brinquedos, elástico, fitas, 

caixas de papelão, almofadas, papel e etc.... 

Sobre o ambiente onde as atividades deverão ocorrer é variado, podendo ser externo, 

no pátio da instituição de ensino ou num passeio extraclasse, ambientes naturais, também 

pode ser num espaço no interior da escola, na própria sala de aula, é importante enfatizar que 

não há uma necessidade de grandes recursos para executar atividades psicomotoras e sim de 

se entregar a esta ciência e aguçar seu olhar psicomotor sobre seus alunos, seus corpos e as 

inúmeras possibilidades que estas atividades promovem ao desenvolvimento e aprimoramento 

destes. Através de atividades psicomotoras é possível identificar comportamentos, interesses 

dos alunos, curiosidades, atrasos motores, criatividade, emoções, trabalhar conteúdos assuntos 

pertinentes a sua fase escolar, alargar a capacidade de aprendizado do aluno.  

Enfim de maneira diversificada, simples, de acordo com a idade, interesse do aluno e 

necessidade é possível aplicar atividades psicomotoras as turmas do fundamental I, 

trabalhando as estruturas psicomotoras, a socialização, a emoção estimulando o cognitivo dos 

alunos e por fim favorecendo sua aprendizagem e desenvolvimento integral, onde há diálogo 

com o corpo, a mente, o movimento estes fatores que compõe o sujeito se integram, se 

desenvolvem, e se completam. 
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8  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base nesta pesquisa, apresentamos argumentos que contribuíram para o 

entendimento do quanto a educação psicomotora é importante no fundamental I e o quanto 

pode trazer benefícios aos alunos desta fase escolar, pois a mesma explorou e apresentou a 

psicomotricidade, demonstrou suas estruturas e os benefícios que estas podem propiciar aos 

alunos quando estimuladas, demonstrou algumas atividades que podem ser propostas nesta 

fase escolar e através de pesquisas onde houve a aplicabilidade desta ciência em alunos do 

fundamental I pode comprovar sua total eficácia. 

Contudo observamos que atualmente nas escolas brasileiras a educação psicomotora 

ainda é pouca ressaltada, não há uma aplicabilidade dessa ciência como prática educativa 

neste cotidiano escolar veemente. Sobre a ausência desta ciência nos anos iniciais de ensino 

do fundamental I, compreende-se que se a mesma ocorre devido à falta de tempo, ao excesso 

de trabalho do professor, a necessidade de transmitir uma série de conteúdos e por fim devido 

o entendimento que as práticas corporais cabem somente ao professor de Educação Física. 

Logo o conhecimento em torno da psicomotricidade é fundamental para possibilitar ao 

educador a noção de sua eficácia no auxilio ao desenvolvimento global do aluno.  Através das 

atividades explicitas neste trabalho compreende-se que a educação psicomotora é uma prática 

enriquecedora e que pode ser aplicada em sala ou fora da mesma pelo então docente da turma 

do fundamental I e dessa forma é possível pensá-la como uma experiência que contribui no 

processo de desenvolvimento integral deste ciclo escolar. 

Portanto compreende-se aqui que através de atividades psicomotoras a 

psicomotricidade no ensino fundamental oferece aos educadores, subsídios e conhecimentos 

tanto teóricos como práticos importantíssimos que o ajudaram em suas atividades escolares 

com seus alunos, tornando as aulas interativas, dinâmicas e favorecendo ao aluno um 

desenvolvimento global que atua sobre aspectos, físicos, afetivos, cognitivos e sociais. 

Contudo e após a minha leitura e estudo me percebo inquieta ao observar que os 

professores se preocupam e ainda focam muito só no intelecto e no conteúdo. A pesquisa 

mostrou que a educação psicomotora é uma prática necessária para propiciar e estimular o 

intelecto além de trabalhar conteúdos escolares, favorecendo assim uma série de aprendizados 

futuros, a alunos deste seguimento. A pesquisa demonstrou que o desenvolvimento 

psicomotor pode e deve ser estimulado também e principalmente nesta etapa de ensino, pois 

nesta idade grande parte das crianças necessitam do concreto, do motor, para adquirir 

aprendizagem e raciocínio lógico.  
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Até o presente momento este estudo oportunizou reflexões sobre a relevância de que 

seja inserida a educação psicomotora nos anos iniciais do fundamental I, com o objetivo de 

beneficiar o desenvolvimento total do aluno, também demonstrou que tais práticas podem ser 

aplicadas pelo educador da turma e que através de objetos simples é possível administrar 

atividades psicomotoras riquíssimas que atuam sobre o aluno de maneira integral.  

Para finalizar a minha reflexão e escrita sobre o assunto, concluo que os alunos dos 

anos iniciais do fundamental I necessitam fazer uso constante das estruturas psicomotoras 

direta e indiretamente nas suas atividades escolares e se o professor obtiver o conhecimento 

sobre como estimular tais estruturas poderá ampliar as possibilidades de aprendizagem dos 

seus alunos, resultando num maior aprimoramento deste e levando-os a se desenvolver de 

maneira absoluta.  

A partir do referencial teórico, obtido com a revisão da literatura de autores como 

Fonseca (2005), Alves (2008), Ajuriaguerra (1988), Le Boulch (1992), Furtado (2004) 

Oliveira (2008), foi possível formular a seguinte proposição: a psicomotricidade intervém 

positivamente na aprendizagem escolar dos alunos em fase inicial do fundamental I, as 

atividades psicomotoras atuam sobre o desenvolvimento do aluno de maneira integral, 

portanto devem se tornar presente neste segmento de ensino. 
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