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RESUMO 

 

AZEREDO, Renata Chagas Teixeira da Silva de. A Psicomotricidade na formação docente: 

Reflexões sobre currículo e o professor como agente multiplicador. 2019. 53 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 Psicomotricidade é essencial em todo o processo de ensino-aprendizagem, sendo de grande 

relevância que o professor se aproprie dela para aplicá-la no contexto escolar. A pesquisa que foi 

feita possui por objetivo pensar o currículo atual da formação de professores, do curso de 

Pedagogia em instituições de Ensino Superior no município do Rio de Janeiro, tendo por base 

apenas três universidades que serão citadas no texto. A análise visa à observação e reflexão sobre 

a qualidade dos cursos a partir da relevância dada na grade curricular aos temas relacionados à 

Psicomotricidade. Refletir sobre a inserção de práticas psicomotoras na escola tornou-se urgente, 

priorizando a aprendizagem do aluno, além de pensar na formação e na dimensão humana desse 

professor que ocupa o espaço escolar. É necessário ponderar a presença da Psicomotricidade no 

currículo de formação docente atual, para então analisar as práticas aplicadas em sala de aula e os 

impactos que possuem na aprendizagem e na vida desses alunos. 

 

Palavras-chave: Psicomotricidade. Currículo.  Formação docente. Aprendizagem. 
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 RESUMEN   

 

AZEREDO, Renata Chagas Teixeira da Silva de. A Psicomotricidade na formação docente: 

Reflexões sobre currículo e o professor como agente multiplicador. 2019. 53 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. 

 

 

La psicomotricidad es esencial en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y es de gran 

importancia que el maestro se la apropie para aplicarla en el contexto escolar. Esta investigación 

tiene como objetivo pensar en el plan de estudios actual de formación docente, curso de 

pedagogía en instituciones de educación superior en la ciudad de Río de Janeiro, basado en solo 

tres universidades que se mencionan en el texto. El análisis tiene como objetivo observar y 

reflexionar sobre la calidad de los cursos, desde la relevancia dada en el plan de estudios hasta los 

temas relacionados con la psicomotricidad. Reflexionar sobre la inserción de las prácticas 

psicomotoras en la escuela se volvió urgente, priorizando el aprendizaje de los alumnos, así como 

pensando en la educación y la dimensión humana de este maestro que ocupa el espacio escolar. 

Es necesario tener en cuenta la presencia de psicomotricidad en el currículum de formación 

docente actual, para analizar las prácticas aplicadas en el aula y los impactos que tienen en el 

aprendizaje y la vida de estos estudiantes. 

 

 

Palabras-Clave: Psicomotricidad. Currículum. Formación docente. Aprendizaje. 
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1 INTRODUÇÃO  

O diálogo sobre a atual formação docente e as implicações no cotidiano escolar tornou-se 

necessário e urgente. Nas escolas, vivemos uma realidade em que boa parte dos professores se 

sente aprisionado em um formato tradicional de ensino. Muitos desses professores questionam o 

sistema educacional. Todavia, nem sempre esses questionamentos vêm acompanhados de uma 

dedicação a práticas transformadoras dessa realidade. 

Emerge destes questionamentos e dúvidas do corpo docente a necessidade de pesquisa 

direcionada à formação que esses docentes recebem na universidade e um debate sobre qual seria 

o verdadeiro propósito desse currículo criado para tais instituições. Pensemos no currículo, porém 

seguindo em direção ao objetivo maior deste trabalho que é pensar na presença das práticas 

psicomotoras ao longo da formação docente em nível superior, de forma que o professor seja o 

agente multiplicador desse conhecimento. Mas, como compartilhar sem nem mesmo conhecer e 

vivenciar? O caminho que percorreremos ao longo de todas as reflexões expostas neste texto é o 

de repensar o contexto formativo dos professores atualmente e os possíveis reflexos desses 

saberes ou da ausência dos mesmos na prática profissional. 

Para tanto, discorreremos sobre o atual currículo de formação docente em nível superior 

em duas instituições públicas e uma privada no município do Rio de Janeiro, porém tendo por 

base as seguintes: UERJ, UFRJ e PUC/RJ. Analisaremos as grades curriculares, comparando-as e 

refletindo sobre a presença de alguns aspectos e como têm sido apresentados para os futuros 

docentes: a dimensão lúdica, a importância da afetividade, a questão do respeito à alteridade e os 

impactos da brincadeira/ brincar na atuação do professor. 

A pesquisa tem por foco, portanto, identificar a presença da Psicomotricidade na 

formação em nível superior, a partir das disciplinas que constituem a grade curricular, além dos 

objetivos presentes nas ementas das mesmas e que abordem temas relevantes no estudo dessa 

ciência. Propusemos repensar a formação docente na graduação em Pedagogia, já que para 

aplicar práticas diferenciadas é preciso conhecê-las. Fazemos esse recorte em atenção ao que é 

possível realizar em um trabalho com a extensão de um TCC, o que não impede que 

consideremos que professores licenciados estejam inseridos nas possibilidades pensadas a partir 

de nossa reflexão sobre novas práticas. 

A motivação dessas ponderações, parte das dificuldades que o professor enfrenta 

diariamente, no ambiente escolar, devido às questões que o aluno traz para a sala de aula através 
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de suas vivências e perpassam todo o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos, além da 

necessidade urgente de repensar olhar do docente, a atualização de sua formação, o cuidado de si 

mesmo, os recursos que lhe fornecem etc. Ou seja, a realidade na qual o professor atua hoje, é 

bastante difícil e sufocante. Os professores estão diante de inúmeras situações complexas nas 

escolas, além de questões de aprendizado também estão lidando com dificuldades sociais, a 

inserção dos alunos com especificidades, agressividade e desrespeito etc.  

A Psicomotricidade precisa estar presente nas discussões que dizem respeito ao ensino e 

às práticas de sala de aula, sendo de grande importância que os docentes em sua formação (seja 

na graduação, pós-graduação ou formação continuada) possam ter contato com os conceitos que 

envolvem práticas psicomotoras. Uma das maneiras de possibilitar ao aluno o desenvolvimento 

de estruturas básicas seria através dessas práticas, por vezes desprezadas, mas que contribuem 

para todo o processo de leitura e escrita, por exemplo.  

Esta pesquisa vai ao encontro de muitos questionamentos e falas de docentes que em sua 

prática profissional enfrentam dificuldades sem saber de que maneira vencê-las. Cotidianamente, 

somos afetados por fatos que não são de cunho pedagógico. Refletir sobre o processo formativo 

docente ajuda a rever essa prática e apresenta novos conceitos que ampliam a visão 

tradicionalista, sendo a Psicomotricidade um elemento importante para a transformação do olhar 

e sentir o mundo. 

Por fim, ao longo de toda a pesquisa, analisaremos de que forma a Psicomotricidade está 

presente no currículo dos cursos de Pedagogia. Quais disciplinas, destes currículos, abordam 

temas similares a Psicomotricidade ou que direcionam para os mesmos objetivos? Como trazer a 

Psicomotricidade para formação docente, ampliando o olhar do mesmo? Além dessas reflexões 

pensaremos no professor com olhar psicomotor e suas possíveis posturas e possibilidades de 

transformação a partir de sua vivência na formação acadêmica. Refletiremos ainda, sobre a 

dimensão humana desse docente, que é profissional e também humano. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Refletir sobre a relevância das práticas psicomotoras na escola pela ação docente em sala 

de aula no cotidiano escolar, através da análise da formação do professor na medida em que esta 

pode influenciar suas práticas e favorecer o desenvolvimento psicomotor do aluno no processo de 

ensino-aprendizagem, a partir do lugar que ocupa a Psicomotricidade em sua perspectiva 

educacional.  

 

 2.2 Objetivos Específicos 

 Analisar as matrizes curriculares da atual formação docente, nos cursos de 

Pedagogia, a partir de universidades selecionadas.  

  Avaliar a importância da atualização e formação continuada para o trabalho com 

Psicomotricidade.  

 Desenvolver criticidade em relação às disciplinas ofertadas, refletindo sobre os 

temas essenciais que são fomentados a partir do estudo das mesmas. 

 Perceber em que medida o professor é um agente disseminador do olhar 

psicomotor, mas que necessita de cuidar de si para manter relações saudáveis na vida 

profissional.  

 Entender que a escola é um lugar de encontros, no qual o professor atua como 

articulador através de suas práticas que podem ser influenciadas por suas vivências e seu 

processo de formação. 
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3 JUSTIFICATIVA 

O estudo que será desenvolvido é bastante relevante, porque pretende refletir sobre a atual 

formação dos profissionais da educação que atuam como docentes nas escolas, levando em 

consideração a presença da Psicomotricidade ao longo de seus estudos na graduação. Para tanto, 

buscamos alguns artigos que tratam sobre a formação docente, a ludicidade na escola, as 

dimensões lúdica e humana, a Psicomotricidade no processo de ensino-aprendizagem etc. O tema 

é importante para ser pensado, pois vivemos um momento difícil nas escolas, no qual passamos 

pela inserção de variadas dimensões nesse lugar comum (política, social, cultural etc.), que antes 

já faziam parte da vida escolar, porém com a evolução humana se complexificou. Dessa forma o 

espaço escolar se torna cada vez mais diversificado, portanto, a formação do professor já não 

pode ser a mesma. Consideraremos para essa reflexão, que o docente precisa ter um novo olhar 

em relação à educação, principalmente quanto ao processo de inclusão de alunos com 

especificidades pontuais, já que a educação tradicional talvez não abranja em sua completude a 

diversidade contida em uma escola mais inclusiva. Pensar a educação atual pretendendo incluir a 

todos é um movimento pessoal e também coletivo, pois inserir a escola em uma perspectiva mais 

inclusiva demanda transformações de ideias educacionais tradicionais, passando a uma visão 

mais holística do sujeito e nesse sentido, a Psicomotricidade pode ser um caminho para trabalhar 

a inclusão.  Sendo assim, ampliar o conhecimento sobre as práticas psicomotoras é necessário ao 

longo da formação docente para estimular seu uso futuro na escola. Academicamente, repensar a 

prática docente é importante para manter nosso olhar sobre a própria atuação em ambiente 

escolar. Possui grande influência sobre a prática pessoal, que necessita ser revista. Como 

profissionais, somos necessitados de nos cuidarmos, pensarmos sobre nossa vida e ponderarmos 

o que realmente é nosso trabalho e o que ultrapassa o pedagógico. Ser professor atualmente 

requer esse pensamento reflexivo constante e uma permanente busca pelo movimento positivo 

em nossa jornada. Portanto, inserir práticas psicomotoras no cotidiano escolar é necessário e o 

professor tem papel essencial nesse processo, por esse motivo, incluir nas matrizes curriculares 

dos cursos de Pedagogia disciplinas voltadas para o desenvolvimento humano é essencial. 

Refletir sobre a ação docente é preciso em tempos nos quais a família está desarticulada e o aluno 

caminha em muitos momentos, somente com o apoio da escola.  
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4 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa desenvolvida é bibliográfica, buscando relacionar alguns artigos com temas 

similares e abordagens de autores que tratam do assunto. A intenção é reafirmar a importância da 

Psicomotricidade na formação dos professores e sua influência na prática docente. Além disso, 

pensar a dimensão humana que perpassa o cotidiano do profissional que será formado a partir das 

vivências ao longo da experiência na universidade. 

A abordagem desse trabalho é de cunho qualitativo, refletindo sobre a presença de 

disciplinas na grade curricular de algumas universidades, que conduzam o professor em formação 

à reflexão sobre a necessidade de manter no cotidiano o brincar, a ludicidade etc. Enfim, 

possíveis apontamentos sobre a Psicomotricidade aplicada na vida escolar.  

A escolha das universidades para a análise foi realizada, tendo em vista o ranking de 

escolha das mesmas, ao longo dos últimos dois anos publicado pelo site da folha de S. Paulo. 

Estando entre as universidades mais escolhidas pra cursar Pedagogia no ano passado: UERJ, 

UFRJ e PUC/RJ. Foram selecionadas duas na esfera pública e uma na privada, para que a análise 

fosse enriquecida e não tivesse caráter isolado. 

Passaremos rapidamente pela questão dos aspectos que influenciam na escolha dos 

graduandos em Pedagogia, por essas universidades. Não há intenção em apresentar certezas, no 

entanto, ao longo de todo o texto tentaremos conduzir a apreciação dos cursos de forma reflexiva, 

dialogando sobre a relevância que há no professor (principalmente alfabetizador) possuir 

conhecimentos de Psicomotricidade e incluir, quando possível, algumas práticas psicomotoras em 

seu trabalho cotidiano. 

Os instrumentos de pesquisa que utilizaremos são as grades curriculares de ambas as 

universidades, além das ementas de algumas das disciplinas que a partir da leitura demonstram 

ter relação com o tema. Toda essa análise não será aprofundada, apenas passaremos de forma 

simplificada para então, visualizar a presença dos conteúdos que contém em sua abordagem os 

assuntos ligados ao desenvolvimento psicomotor da criança.  

A amostra que usaremos ao longo da pesquisa é um recorte do currículo que as 

universidades citadas pensaram para o curso de Pedagogia. Não nos cabe, tampouco seria 

possível, analisar todas as disciplinas da grade dessas instituições, pois ambas são ricas em suas 

especificidades e possuem foco determinado. Sendo assim, um pequeno recorte desse universo 

acadêmico será o que utilizaremos para refletir sobre nosso objetivo. A população envolvida são 
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os graduandos destes cursos, sendo os futuros professores e agentes multiplicadores de boas 

práticas nas escolas. 

Nossa coleta de dados foi realizada pela internet, já que as grades curriculares e outros 

dados ficam disponíveis on-line nos sites das próprias universidades. Não foi utilizado como 

objeto dessa pesquisa nenhuma situação específica ou isolada, porém apenas a realidade genérica 

e superficial do que é proposto nos cursos de Pedagogia citados.  

A análise realizada com base nas propostas curriculares é genérica, pois o real processo 

ocorrerá na aplicação dos conteúdos em sala de aula. Portanto, todo o conhecimento tem seu 

desdobramento efetivo a partir do movimento de estudo nas universidades. O currículo, como 

dito anteriormente, tem suas aplicações ocultas que são muito relevantes e compõem todo o 

processo.  

Analisar os conteúdos que cada universidade propõe aos estudantes nos parece 

interessante, porém o olhar deve ser reflexivo e vislumbrando as potencialidades a partir do que é 

apresentado. Cada instituição possui o interesse no desenvolvimento de bons profissionais e no 

caso de formação de professores, se torna mais importante esse investimento em um currículo 

que proporcione a qualidade na constituição de pessoas reflexivas e críticas. 

A apresentação dos dados será realizada a partir das grades curriculares de forma 

generalizada, ou seja, observando-as amplamente para buscar disciplinas direcionadas à infância 

e elementos que priorizem seu desenvolvimento. Não haverá foco nas disciplinas optativas, 

porém se for necessário citaremos.  
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5 PSICOMOTRICIDADE E EDUCAÇÃO  

5.1 A relevância da Psicomotricidade para a formação docente  

Como marcos teóricos principais foram escolhidos dois artigos e três livros que dialogam 

com a questão da formação atual do professor, de sua vivência na escola influenciada pelo 

currículo de sua formação universitária e a importância de uma mudança no olhar em relação à 

Psicomotricidade e à inserção da ludicidade no contexto escolar. 

Quando nos deparamos com o estudo da Psicomotricidade percebemos a importância das 

práticas que dela provém, principalmente no ambiente escolar. A inserção de tais práticas 

inovadoras, no processo de ensino-aprendizagem, depende da forma como o professor foi 

conduzido em sua formação pessoal, profissional e da relevância que ele dá a sua formação 

continuada.  

Refletindo sobre todo esse processo de compreensão dos impactos que a formação 

docente possui no fazer educativo e na vida escolar, analisaremos mais adiante algumas grades 

curriculares de cursos de Pedagogia no município do Rio de Janeiro, sendo de três universidades 

apenas por não dispormos de maior tempo para tanto: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. A 

escolha destas ocorreu de acordo com dados divulgados pela Folha de S. Paulo, em 2018, que 

apresenta um ranking das universidades mais procuradas de acordo com os cursos. Foram 

destacadas duas do setor público e uma do setor privado.  Para introduzir nossa análise da grade 

curricular dos cursos ministrados nessas universidades será necessário refletir no sentido da 

palavra currículo: 

O currículo é (...) o coração da escola, o espaço central em que todos atuamos o que nos 

torna, nos diferentes níveis do processo educacional, responsáveis por sua elaboração. O 

papel do educador no processo curricular é, assim, fundamental. Ele é um dos grandes 

artífices, queira ou não, da construção dos currículos que se materializam nas escolas e 

nas salas de aula. Daí a necessidade de constantes discussões e reflexões, na escola, 

sobre o currículo, tanto o currículo formalmente planejado e desenvolvido quanto o 

currículo oculto. (BRASIL, 2007, p.19) 

 

O currículo assim descrito ultrapassa o sentido que comumente lhe é atribuído, o de 

apenas em plano teórico e relacionado aos conteúdos programáticos, ao PPP da escola, ao 

planejamento anual, bimestral e cotidiano do professor. Ele seria a materialização do que foi 

pensado para a escola, como explicita o trecho acima do material divulgado pelo Ministério da 

Educação e Cultura. É um terreno amplo, no qual há o visível, isto é, todos os elementos que 
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permeiam o ambiente escolar e não estão escritos nem determinados pela grade curricular: o 

currículo oculto. Este seria o que acontece sem planejamento prévio e vai se estabelecendo na 

escola através das regras e combinados, das influências sócio-políticas e das ideologias que ali 

estão presentes etc.  

Quando observarmos a grade curricular de um curso de ensino superior, talvez haja 

algumas questões sobre as quais devemos ter um olhar mais crítico e reflexivo. Estamos 

discutindo a formação de sujeitos que serão profissionais de determinada área, no caso deste 

trabalho, analisaremos o conteúdo a ser estudado por futuros docentes e que estarão nas escolas 

formando outras pessoas. Segundo Mendonça (2008, p. 356), “É preciso reconhecer que o 

professor é enquanto professor sua própria encarnação de tudo que vive, viveu, conhece, 

experimentou, sentiu. É, portanto um sujeito histórico e como tal sua identidade e representação 

estarão sempre juntas”. Na fala do autor é perceptível a relevância que o professor possui em todo o 

processo de formação de pessoas e não apenas no compartilhamento de informações e conteúdos. 

Iniciamos nossa análise então pretendendo pensar sobre a ausência, muitas vezes, das 

práticas psicomotoras em universidades que formam educadores. Nossa intenção é refletir sobre o 

quanto é importante para o professor ter em sua vida acadêmica algum momento de pensar sobre 

o brincar e as estratégias que envolvem práticas psicomotoras na escola. 

 Adiante, na análise que realizaremos na grade curricular de ambas às universidades, 

perceberemos que há preocupação em tratar de questões sobre educação inclusiva, educação 

indígena, educação infantil (em muitos momentos) e das metodologias voltadas para a Educação 

Física, Matemática e leitura/ escrita.  Verificaremos na leitura se realmente há interesse em 

abordar maneiras de trabalhar com a diversidade na escola, apresentando ao professor esses 

temas ao longo de sua formação ou se a ausência das práticas psicomotoras é uma realidade no 

currículo atual de Pedagogia, a partir da análise desenvolvida. 

O professor em formação está aberto, em sua maioria, aos ensinamentos apresentados 

pelo seu mestre e espera ter possíveis respostas para as situações que enfrentará. Infelizmente, as 

soluções nem sempre são provenientes da teoria vista em sala de aula, mas da prática que esse 

futuro docente terá ao longo da vida. E essa aplicação cotidiana também perpassa todo o 

aprendizado anterior à universidade, pois a dimensão humana de cada indivíduo preenche o fazer 

e ação cotidiana. A escolarização do professor é apenas parte de sua própria construção enquanto 
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ser humano que estará se despindo, muitas vezes, de suas crenças para partilhar de 

conhecimentos variados com o seu alunado. 

 

A Educação Escolar do professor, como a Educação Familiar, Religiosa, Política, etc., é 

fenômeno resultante de um processo de socialização civilizatória. Esse processo 

representa a história, escrevendo na prática do viver a existência humana. O humano 

configura-se e reconfigura-se ao longo do tempo na construção do estar na 

interconvivência com outros humanos. Fazemo-nos humanos quando desfrutamos da 
existência e presença histórica de outro humano. (MENDONÇA, 2008, p. 355) 

 

Pode ser que compreendamos melhor que a construção humana inicia no ventre da mãe e 

nos conduz para determinados lugares na vida, direcionando nossas buscas constantes.  Isso, 

partindo da ideia de que todo ser humano precisa repensar sua própria prática para viver e 

estabelecer bons relacionamentos interpessoais, como seres globais, sendo importante 

considerarmos e percebermos o que somos diante de toda a vivência que temos. Além de 

entendermos que existimos na relação com o outro. 

Segundo Maturana e Varela (1995, p. 26), “A libertação do ser humano está no encontro 

profundo de sua natureza consciente consigo mesma.”. O professor precisa conhecer a si e 

entender que na escola ele está como profissional, mas é humano e não há como segregar sua 

essência.  

A Psicomotricidade apresenta um esquema de grande relevância no processo de 

compreensão das nossas relações, observemos segundo o enfoque walloniano: 

                                                      

                     Figura 1 - Enfoque psicomotor walloniano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Retirado do site PEPSIC (http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

98932003000300012). 

 

19 



 

 

Compreender que o docente estabelece uma relação com o outro (aluno) e observar de que 

forma ambos se relacionam com os objetos que preenchem esse contato diário é relevante para o 

entendimento do papel desse ser humano (professor) enquanto eu referencial. Ele pode ser visto, 

observado, imitado e por vezes julgado por quem está ao redor dele. 

Toda essa relação exposta na tríade psicomotora é parte do currículo oculto, porém 

essencial na vida escolar porque alcança o aluno inconscientemente, completando o currículo 

sistematizado. Cada exemplo dado pelo professor permanece na história de vida desse aluno que 

é afetado por essa ação, seja ela positiva ou não.  

Se pensarmos na formação do professor na universidade, com ênfase nos processos 

psicomotores poderemos alcançar níveis mais altos de relacionamentos saudáveis nas escolas da 

sociedade. O eu vai sendo construído ao longo da vida e são grandes os impactos externos sobre 

esse processo. Pensar um currículo de Pedagogia que afete o graduando, levando-o a refletir 

sobre suas relações interpessoais e a constituição do seu próprio eu, pode impactar na construção 

de uma escola mais bem-sucedida. 

Segundo Almeida (2014, p. 27), “Ambiente educativo é um espaço humanizado. Espaço 

humanizado é um ambiente educativo.” Portanto, quanto mais pensarmos a dimensão humana no 

momento da formação, afetará positivamente todo o futuro escolar construindo um ambiente 

educativo, lúdico e que permita ao aluno se desenvolver com prazer em qualquer segmento e 

faixa etária. 

Os saberes inclusos na formação universitária, especificamente na dos professores 

primários, atualmente poderiam ser repensados de forma contínua para que fossem acrescentadas 

disciplinas que propiciem práticas condutivas de experiências. Ao analisarmos mais a frente às 

grades curriculares veremos que há a presença de algumas disciplinas que pensem o brincar, o 

lúdico e questões relativas, mas geralmente são direcionadas a uma faixa etária específica, não 

abrangendo os segmentos seguintes. É comum que haja direcionamento das práticas corporais e 

lúdicas à Educação infantil, porém entendemos que em todas as etapas da escolarização de nossos 

alunos deveria ser dada atenção devida aos momentos de reflexão, expressão corporal e do 

brincar. Por esse motivo é importante que o professor, em sua formação, tenha contato com novas 

possibilidades como a Psicomotricidade favorece. 

A experiência em toda a nossa existência é o que vai significando o que acontece ao longo 

de nossas atividades cotidianas. A sistematização da escola colabora para o crescimento do 
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histórico escolar ampliando a quantidade de disciplinas estudadas, contudo pode não dar sentido 

ao processo de aprendizagem verdadeiramente, devido à falta de práticas/ experiências que são 

vivenciadas dentro do que foi elaborado para abordar determinados conteúdos.  

 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, 

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

mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está 

organizado para que nada nos aconteça. Walter Benjamin, em um texto célebre, já 

observava a pobreza de experiências que caracteriza o nosso mundo. Nunca se passaram 

tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. (LAROSSA, 2002, p. 21) 

 

A experimentação pela criança ou qualquer pessoa, de algum conceito novo pode ser 

bastante abstrata e, portanto, seria interessante que ela primeiro vivenciasse na prática aquilo que 

lhe será apresentado de maneira teórica. Lovisaro (2019) demonstra que é possível desenvolver 

um bom trabalho a partir de práticas direcionadas às estruturas psicomotoras que irão contribuir 

em todo o processo de alfabetização e consolidação das sensações e emoções influenciando 

positivamente todo desenvolvimento da criança, que impactará em sua idade adulta. A autora 

afirma que  

 

A execução das atividades psicomotoras parte de situações concretas da história básica e 

de maneiras a serem utilizados em cada sessão, com a finalidade de se atingirem os 

aspectos mais abstratos, referendados pelo pensamento e pela estruturação do campo 

perceptual. (LOVISARO, 2019, p. 26) 

 

Podemos compreender a importância da ludicidade nas etapas iniciais do aprendizado de 

uma criança, não desconsiderando o fato de que há algumas diferenciações no desenvolvimento 

e, portanto, a evolução se torna comprometida. Contudo, se pensarmos no desenvolvimento típico 

do ser humano será possível verificar impacto positivo das práticas psicomotoras, grandemente 

na alfabetização. 

O desenvolvimento psicomotor adequado permitiria aos alunos avançarem de forma 

saudável ao longo de sua vida escolar, porém quando recebemos o aluno nem sempre verificamos 

que esse processo está consolidado. Nosso papel enquanto docentes se amplia ao refletirmos 

sobre a necessidade de incluirmos em nosso planejamento, alguns momentos dedicados às 

práticas corporais, sejam elas através de relaxamento, música, dança etc. Não nos caberia 

interferir em questões que são clínicas, porém aquelas de cunho pedagógico sim.  
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Todos os segmentos escolares são importantes para o desenvolvimento pessoal, sendo 

possível realizar bons trabalhos coletivos visando também à mudança individual. Apesar do 

elemento tempo nem sempre contribuir com nossa prática na escola, deveríamos refletir sobre a 

realização dessas atividades psicomotoras objetivando melhor desempenho dos alunos e 

aprimoramento de suas competências e habilidades. 

Borges e Rubio (2013, p. 2 - 3) explicitam exatamente a ideia que trazemos acima, de que 

a escola é o local onde podem estar inseridas práticas corporais, lúdicas e vivências pretendendo 

consolidar o processo de alfabetização e aprendizado dos alunos: Ao considerarmos a escola 

como um espaço de aprendizagem, entendemos que o jogo utilizado como metodologia no 

ambiente escolar poderá, contribuir consideravelmente, no processo de aprendizagem da leitura e 

escrita, além de influenciar nas relações sociais [...]  

 

5.2 Alfabetização e Psicomotricidade 

A escola enquanto espaço educativo assume muitas funções atualmente. A quebra nas 

relações e o distanciamento das famílias tornam cada dia mais distante à educação familiar, ao 

que se observa no cotidiano de nossa sociedade. A carência das crianças e adolescentes nas 

escolas parece ter crescido muito ao longo dos anos devido ao distanciamento do nicho familiar, 

que é ainda a base da formação humana.  

O professor na escola se tornou aquele que acolhe, ensina e educa o outro, que deveria ser 

seu aluno apenas. As atribuições atuais do docente vão além do que em sua formação lhe foi 

apresentado. Então, como trabalhar num contexto para o qual eu não fui formado e conduzido? 

 Refletindo sobre essa questão, Duarte (2015, p. 55), nos apresenta uma boa ideia do que é 

o ser humano no processo de aprendizagem: O ser humano é um ser todo, único, integrado e 

global. Porém para efeitos de estudo, seu desenvolvimento é dividido em áreas ou aspectos. O 

corpo, a mente e a afetividade estão interligadas, o que a pessoa faz envolve-a como um todo e 

influi no seu ser completo.  

Tendo em vista essa noção de ser humano, pensemos que ao entrar no ambiente escolar, o 

professor estará diante de uma série de questões que permeiam aquele espaço e não lhe foram 

ensinadas na universidade. O currículo talvez não seja suficientemente completo, pois as relações 

estabelecidas nesse espaço são dinâmicas e vivas. Por isso, se tornou de extrema necessidade que 
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o preparo pessoal seja apensado e, além disso, que a compreensão do outro esteja presente no 

processo de construção do conhecimento do profissional da educação. 

A Psicomotricidade tem papel fundamental em todo o processo de ensino-aprendizagem, 

já que conduz ao olhar holístico do indivíduo com o qual estamos nos relacionando e de nós 

mesmos. É possível entender que eu me estabeleço como sujeito na relação com o outro. Segundo 

Duarte (2015, p.22), “A psicomotricidade está relacionada com o processo de maturação, onde o 

corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas.”. Englobaria assim, o 

desenvolvimento humano de forma completa e apresentaria possibilidades de intervenções 

conduzindo a melhora de determinadas situações. 

Pensar no desenvolvimento humano é buscar a compreensão das etapas que o constituem, 

de maneira a analisar as especificidades de cada fase e considerar o tempo de consolidação das 

mesmas, que possivelmente varia de indivíduo para indivíduo. Ao nascer, o bebê se relaciona 

pela afetividade, com grande ênfase nas emoções sentidas durante o contato com os adultos, 

principalmente com a mãe.  

Ao refletirmos sobre o desenvolvimento baseado na teoria de Piaget (1952, apud 

WADSWORTH, 1993) podemos afirmar que o mesmo é observado a partir da construção da 

inteligência, que iria se ampliando no contato com o mundo e desenvolvendo então as etapas 

necessárias à consolidação da cognição: 

Piaget preocupou-se primordialmente com a estrutura da inteligência, embora ele tenha 

lidado com a função e o conteúdo a níveis mais elementares. Seu trabalho compreendeu 

a análise e a descrição cuidadosa das mudanças qualitativas do desenvolvimento destas 

estruturas cognitivas (esquemas). No funcionamento cognitivo, as mudanças qualitativas 

estruturais são, supostamente, mudanças no funcionamento intelectual – que é 

comumente chamado de inteligência. (WADSWORTH, 1993, p. 12) 

 

Em contrapartida, “Henri Wallon destaca que a afetividade é central na construção do 

conhecimento e da pessoa” (GRATIOT-ALFANDÉRY, 2010, p. 37 apud WALLON, 2007). 

Nessa perspectiva, o desenvolvimento aconteceria com influência da afetividade ou emoção, 

pensando para além das questões que envolvem o aspecto motor; estaria interligado ao avanço 

psicomotor, ou seja, a criança se desenvolve de forma completa: corpo e mente.  

Podemos repensar novamente as informações que preenchem os anos de formação do 

professor que deveria ter conhecimento das estruturas psicomotoras, visando fazer as 

intervenções adequadas ao longo do ano. Não caberia a ele, apresentar um olhar clínico ou 

diagnosticar doenças e dificuldades de aprendizagem definindo-as. Contudo, seria de grande 
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importância ter um mínimo de entendimento sobre o que acontece com determinados alunos, 

inclusive para amenizar a ansiedade gerada pela frustração de algumas situações de sala de aula.  

O aprendizado sistematizado estaria, pelo olhar da Psicomotricidade, associado ao 

processo de desenvolvimento bem-sucedido dessas estruturas citadas acima, que seriam: esquema 

corporal, imagem corporal, tônus, equilíbrio, lateralidade, dominância lateral, organização 

espacial e temporal, dissociação de movimentos, práxia global e fina, ritmo e relaxação. A 

educação psicomotora é, portanto, um instrumento auxiliador no desenvolvimento dos aspectos: 

motor, psicossocial e afetivo da pessoa, como afirma Ferronato (2006, p. 86 - 87): 

 

A Psicomotricidade é muito importante para o desenvolvimento da criança, uma vez que 

verifica as habilidades, o relacionamento afetivo com o meio, a formulação de 

estratégias, a informação das estruturas mentais, condições de realizar múltiplos 

movimentos, além de auxiliar no desenvolvimento da leitura e escrita. [...] 

  

Se as estruturas psicomotoras são a base da Psicomotricidade, então seria tão relevante 

que os professores tivessem noções de cada uma delas antes de iniciar o trabalho na escola, 

principalmente com a educação infantil que é a etapa na qual o foco está na criança e seu 

desenvolvimento. Infelizmente, o cenário no qual nos encontramos nem sempre permite ao 

professor ter conhecimento desse importante conteúdo e, por vezes, o próprio profissional não 

busca tão aprofundamento que seria peça de transformação em sua passagem pela vida de seus 

alunos. 

Pensando no processo de alfabetização, além de conhecer as fases do desenvolvimento 

infantil apresentada por teóricos da educação e suas características, se tornou muito necessário ir 

além desse saber teórico e buscar aprofundamento em estudos que enfatizem a aplicação de 

práticas psicomotoras que auxiliem na efetivação da aprendizagem. É a partir dessas vivências 

que a criança adquire experiências que serão acrescentadas à sua bagagem pessoal e irão lhe 

acompanhar por toda a vida. 

A educação psicomotora é mais abrangente do que muitos docentes, por desconhecimento 

ou desinteresse ou até pouca oportunidade, imaginam: 

 

A educação psicomotora deve ter como objetivo inicial ensinar a criança a ficar sentada, 

adquirir boa postura, ouvir, etc., posteriormente, será atingir a capacidade de receber 

ordens, concentrar-se, usar a memória, executar tarefas do começo ao fim. O progresso 

pode ser lento, mas o objetivo principal é o de não deixar lacunas entre as etapas de 

desenvolvimento. A educação psicomotora na idade escolar necessita da ajuda educativa 
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dos pais, e do meio escolar não para simplesmente ensinar comportamentos motores, 

mas permitir-lhe exercer a sua função de ajustamento, individualmente ou com outras 

crianças. (DUARTE, 2015, p. 108) 

  

Parte desse processo de execução das práticas envolvendo a Psicomotricidade depende, 

além do professor, do apoio da família como cita Duarte (2015) no trecho acima. Seria a família 

desse sujeito em formação, parte importante de todo o processo externo que influencia a vida 

pessoal e escolar do mesmo. Apesar de vivermos tempos nos quais parece haver o afastamento 

familiar, devemos retomar momentos onde haja maior contato entre pais e filhos, e também, com 

a escola. A relação que se estabelece entre a família do aluno e instituição escolar na qual ele foi 

recebido é essencial para o sucesso. O diálogo é a melhor estratégia para solucionar muitas 

questões difíceis que são enfrentadas. 

Atualmente, a escola se tornou um espaço onde há muitas leituras transversais, quer dizer, 

uma série de elementos e vozes externas que permeiam esse lugar e tudo o que acontece nele, 

preenchendo-o a partir das falas trazidas pelas pessoas que o frequentam. As relações no 

ambiente escolar por vezes são ásperas e o professor não deseja sequer retornar àquele local, seja 

por questões com os alunos ou até com colegas da mesma função. 

Aceitar o outro é tarefa árdua, porque ao nos relacionarmos despertamos em nós 

sentimentos que antes desconhecíamos. Os problemas que vão surgindo ao longo de um ano 

letivo podem ser a desmotivação de muitos profissionais, por mais motivados que iniciem o 

trabalho. Somos afetados pelo outro e nos moldamos nas relações, logo, quando algo que eu vivo 

é ruim, meu afeto mais próximo será negativo. É preciso cuidar de si e desempenhar a profissão 

com o olhar direcionado para suas próprias sensações diante das cenas vividas, para então 

observar os erros que constituem o outro (aluno) e ajudá-lo. Segundo Almeida (2014, p.41), 

“Tantas vezes, cobramos de nossos alunos coisas que jamais fomos capazes de realizá-las.”. 

 

5.3 O professor como agente multiplicador das práticas psicomotoras na escola 

Partindo do pressuposto, que o ambiente escolar é um espaço onde devem ser 

consideradas as especificidades de cada pessoa que ali passa, entendendo que o ser humano é 

constituído por aspectos sociais, políticos e culturais; há que ser observada então a aplicação de 

práticas que estão conduzindo o processo de ensino-aprendizagem. Que práticas são essas e como 

elas têm direcionado ao sucesso e/ou fracasso escolar? 
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Segundo Ferronato (2006, p. 42) “A prática pedagógica muitas leva ao fracasso porque 

não está preparada para lidar com a pluralidade de contextos.”. É bastante perceptível na escola, 

que por vezes o professor está vivenciando situações difíceis, com as quais não possui manejo, 

principalmente no que se refere aos alunos com especificidades e dificuldades de aprendizagem. 

Nesse ponto, a Psicomotricidade enquanto ciência que vislumbra a formação plena do humano e 

a experimentação no reconhecimento da alteridade poderia contribuir de forma eficaz para o 

trabalho em sala de aula, principalmente na reflexão sobre práticas que visem minimizar as 

dificuldades apresentadas por alguns discentes em suas tarefas. 

Vivemos em uma sociedade, na qual não há valorização do profissional da educação, 

além da precarização da escola, principalmente a pública, onde faltam condições materiais, 

estruturais e consequentemente o docente desenvolve um sentimento de abandono e fracasso 

profissional.  

Para Giroux (1997, p. 159) o professor necessita desenvolver a criticidade e refletir sobre 

sua atuação e as práticas que conduzem o seu trabalho cotidianamente: “Em vez de aprenderem a 

refletir sobre os princípios que estruturam a vida e       prática em sala de aula, os futuros 

professores aprendem metodologias que parecem negar a própria necessidade de pensamento 

crítico.”.  

Retomamos a reflexão sobre a relevância que há no professor buscar uma formação sólida 

e acrescentamos a necessidade de estar em constante atualização e pesquisa para ampliar seu 

repertório teórico, reafirmando a construção de sua prática em sala de aula. O professor que busca 

mais conhecimento demonstra seu entendimento em relação ao aprendizado, que em qualquer 

etapa da vida é contínuo. 

Giroux (1997, p. 161) argumenta que “uma forma de repensar e reestruturar a natureza da 

atividade docente é encarar os professores como intelectuais transformadores.”. É partindo dessa 

afirmação que refletiremos sobre a ação do professor, como agente multiplicador das práticas 

psicomotoras na escola. 

Pensemos, então, que a atual escola pública está precarizada, sem recursos e com 

profissionais desestimulados. De outro lado a escola privada também atrai bons professores, 

porém há o sentimento de fazer para manter o emprego e nem sempre de compartilhar reflexões 

sobre possíveis soluções para as dificuldades encontradas. 
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Nossos alunos chegam às escolas com uma série de necessidades, faltas e carências. Em 

qualquer classe social há, de forma diferenciada, o abandono em alguma área da vida dessa 

criança que é recebida na escola geralmente na fase da educação infantil. As dificuldades vão 

surgindo e em muitos casos, a família não participa do processo de adaptação e permanência 

desse sujeito naquele ambiente novo no qual está sendo inserido. Vale ressaltar, que existem 

muitas famílias participativas ao longo de todo o processo de escolarização e aprendizado da 

criança, contudo tem ocorrido um distanciamento entre pais e filhos no que tange esse processo 

devido ao excesso de distrações que envolvem a sociedade. 

Há um fato que merece ser refletido, sendo de extrema importância para a compreensão 

do papel do professor e da escola na vida de um indivíduo. Giroux (1997, p. 162) diz que: 

Um ponto de partida para interrogar-se a função social dos professores enquanto 

intelectuais é ver as escolas como locais econômicos, culturais e sociais que estão 

inextrincavelmente atrelados às questões de poder e controle. Isto significa que as 

escolas fazem mais do que repassar de maneira objetiva um conjunto comum de valores 

e conhecimento. Pelo contrário, as escolas são lugares que representam formas de 

conhecimento, práticas de linguagem, relações e valores sociais que são seleções e 

exclusões particulares da cultura mais ampla. Como tal, as escolas servem para 

introduzir e legitimar formas particulares de vida social.  

 

Somos, enquanto professores seres multiplicadores e formadores de opiniões. Nosso 

objeto de trabalho é o desenvolvimento de cidadãos que entendam seu papel social, seu lugar na 

sociedade e de que maneira eles podem agir diante das situações vividas. Para tanto, o próprio 

docente deveria entender suas particularidades e questionar a forma de se relacionar com o outro, 

seus julgamentos, imposições, reproduções etc. Dessa forma, as práticas psicomotoras podem 

proporcionar essa reflexão através da tomada de consciência a qual conduz cada vivência 

executada. Mendonça (2008, p. 355 - 356) apresenta uma ideia sobre a importância da dimensão 

lúdica para o professor: 

 É possível afirmar que na formação de professores, sua história escolar não estará 

dissociada das demais dimensões históricas. Seu brincar revelará todos esses aspectos. 
Brincar, como possibilidade de refletir sobre como o afeto, sentimento e sensações 

interagem com a aprendizagem dos professores e a partir de um conjunto de situações 

(lúdicas) que permitam a eles experimentarem e expressarem um conjunto de 

características de sua personalidade, de seu estilo pessoal, profissional, de sua dimensão 

histórica. Deste modo acreditamos possibilitar que a dimensão humana do professor 

manifeste-se. (...) É um projeto de construção de si - mesmo enquanto professores com 

um potencial lúdico ativado.  

 

As práticas envolvendo a ludicidade e o brincar podem ser parte de um processo 

transformador na escola, sendo realizadas pelo professor dentro e fora de sala de aula.  É nesse 
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espaço, onde muitas crianças passam grande parte do seu tempo, principalmente as que 

frequentam o integral e ficam longos períodos distantes de seus responsáveis. Há situações nas 

quais não há brincadeira ao chegar em casa. E se refletirmos sobre esse fato: teria, então, a escola 

apenas o papel de repassar conteúdos programáticos ao aluno? As relações interpessoais iniciam 

na família sendo, portanto, um lugar de construções importantes para a vida da criança e do 

futuro adulto. Pelo brincar podemos estabelecer relacionamentos e aprender a conviver com o 

outro de forma positiva. Na escola, o professor que compreende a importância da dimensão 

lúdica talvez auxilie melhor seus alunos em situações de conflito e agressividade ou também, 

realize direcionamentos positivos diante de questões emocionais evidentes. 

A dimensão histórica que perpassa cada pessoa pode influenciar nas ações cotidianas e, 

possivelmente o docente ao longo de sua trajetória profissional irá apresentar atitudes dirigidas 

inconscientemente por sua formação pessoal. Portanto, além de considerarmos a importância da 

família na formação da criança que frequenta a escola, também seria relevante identificar os 

elementos negativos que nos formam e impedem muitas vezes de estabelecermos com o aluno 

relacionamentos positivos.  

Tendo em vista o pouco tempo que as crianças têm em seus lares, brincando, temos a 

possibilidade de propor momentos significativos na escola para os alunos. A escola não possui 

todas as responsabilidades sobre a vida desses indivíduos que passam por ela, porém faz parte do 

seu papel social preparar sujeitos que convivam com a alteridade de maneira respeitosa, isto é, 

compreendendo os limites entre si e o outro. Todo esse processo de entendimento e construção 

pessoal deve ser pensado pelos profissionais da educação.  

A Psicomotricidade é um instrumento que auxilia no desenvolvimento de todas as 

estruturas necessárias ao indivíduo para que realize as conexões entre seus pensamentos e suas 

ações motoras. É na escola, que surgem uma quantidade de problemas e situações difíceis de 

serem solucionadas devido ao não desenvolvimento de determinadas potencialidades do aluno. O 

conhecimento do professor das etapas pelas quais seu aluno passa ao longo do crescimento é 

essencial para que elimine algumas dificuldades nos relacionamentos.  Almeida (2014, p.41) 

aponta para essa questão e afirma: 

 

Todas estas indagações nos são muito caras quando o assunto passa a ser 

Psicomotricidade. O trabalho psicomotor nos ambientes educativos necessita desta 
percepção muito mais aguçada, pois, nestes ambientes, as percepções e as diferenças 
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serão tantas que se o professor ou a professora não estiverem preparados, perder-se-á 

toda a possibilidade de o trabalho ser mais próprio.  

 

É interessante, portanto, que o professor esteja preparado para auxiliar o aluno no 

processo de desenvolvimento psicomotor. Para tanto, ele necessitaria de sensibilidade para 

perceber as questões que permeiam o comportamento de seu corpo discente, buscando assim, as 

práticas psicomotoras adequadas na intervenção dos problemas que surgem no ambiente escolar. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

6.1 Perspectiva da escolha das universidades, pelos futuros professores: um comparativo 

superficial sobre alguns aspectos que permeiam esse processo. 

Nossa análise inicia a partir da posição das universidades selecionadas, no ranking de 

publicado anualmente no site da Folha de S. Paulo, o RUF (Ranking Universitário Folha). Ele 

segue alguns critérios que são utilizados para organizar as universidades: Colocação no país, 

avaliação do mercado, qualidade de ensino, doutorado e mestrado, Enade, professores com 

dedicação integral e parcial e avaliação dos docentes.   

Ressaltamos que a colocação das universidades no país não foi aspecto relevante na 

escolha das mesmas para nossa análise de dados, tendo em vista que temos por foco 

universidades do município do Rio de Janeiro. Dessa maneira, selecionamos as que se destacaram 

na ordenação do RUF e permaneceram nas colocações iniciais, nos anos de 2017 e 2018. 

 

Tabela 1 - Tabela do RUF - 2017 

Colocaçã

o no país 

Nome da 

universidade 

Avaliação 

do 

mercado 

Qualidade 

de ensino 

Doutorado 

e 

mestrado 

Enade Professores 

com 

dedicação 

integral e 

parcial 

Avaliação 

dos 

docentes 

1° Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) 

2° 2° 12° 49° 1° 4° 

12°  Universidade do 

Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) 

2° 13° 65° 76° 401° 9° 

17° Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio de 

Janeiro (PUC/RJ) 

32° 14° 25° 15° 701° 9° 

 

Fonte: Adaptado pela autora com base no Ranking Universitário Folha (disponível em 

https://ruf.folha.uol.com.br/2017/ranking-de-cursos/pedagogia/). 
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Tabela 2 - Tabela do RUF - 2018 

Colocaçã

o no país 

Nome da 

universidade 

Avaliação 

do 

mercado 

Qualidade 

de ensino 

Doutorado 

e 

mestrado 

Enade Professores 

com 

dedicação 

integral e 

parcial 

Avaliação 

dos 

docentes 

3° Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) 

2° 3° 11° 50° 1° 4° 

10° Universidade do 

Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) 

2° 15° 46 78° 301° 9° 

17° Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio de 

Janeiro (PUC/RJ) 

17° 20° 25° 16° 601° 9° 

 
Fonte: Adaptado pela autora com base no Ranking Universitário Folha (disponível em 

https://ruf.folha.uol.com.br/2017/ranking-de-cursos/pedagogia/). 

 

O recorte temporal que foi realizado está baseado apenas nos anos de 2017 e 2018, a 

partir da planilha elaborada e disponível no site da referência, observamos alguns aspectos que 

podem influenciar na escolha das universidades para o curso de Pedagogia onde serão formados 

os futuros professores, atuantes da Educação Infantil ao Ensino Fundamental nos anos iniciais.  

É importante explicar que o RUF é uma avaliação realizada anualmente e está baseado em 

dados que são nacionais e internacionais, além de utilizar pesquisa do Datafolha. Há 

disponibilizado no site a avaliação de várias universidades do país no curso de Pedagogia.  

Essa busca foi positiva na pesquisa, pois apresenta dados qualitativos importantes para 

nossa reflexão quanto à escolha atual dos estudantes de Pedagogia, no município do Rio de 

Janeiro, em relação às universidades nas quais estudam.  

O processo formativo do professor atualmente tem sido alvo de algumas reflexões e pode 

ser relevante que falemos um pouco mais sobre as escolhas que influenciam o mesmo, ao longo 

da vida.  

O docente em formação é permeado por uma série de questões que irão influenciar na 

totalidade do seu fazer cotidiano ao iniciar sua vida profissional. Muitos estudantes universitários 
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hoje pertencem a classes menos favorecidas e, portanto, ao ingressar o curso superior enfrentam 

muitas dificuldades que passam por diversos fatores, inclusive o econômico que pode prejudicar 

a finalização levando à desistência do aluno. 

As universidades citadas recebem alunos de classes sociais variadas e com realidades 

múltiplas. A PUC/RJ, por exemplo, acolhe alunos com melhores condições socioeconômicas, que 

por vezes não trabalham para manter-se na universidade e possuem um tempo maior de 

dedicação aos estudos. No entanto, sua localização geográfica no bairro da Gávea, no Rio de 

Janeiro, o que pode não ser atrativo para pessoas de outros bairros devido ao deslocamento, ainda 

que não haja problemas por questões financeiras. É interessante lembrar que as universidades 

particulares também desenvolvem ou participam de programas de bolsas e tornam o acesso 

facilitado para a maioria dos estudantes. 

Igualmente ocorre entre a UERJ e a UFRJ, que apesar de estarem nas instâncias estadual e 

federal, possuem localização específica e o aluno não tem acesso facilitado, sabendo 

anteriormente que no município do RJ, elas se localizam em determinado bairro. Apesar disso, 

estudar em universidades públicas ainda é bastante atraente devido à qualidade do ensino elevada 

atribuída ao longo da existência de ambas.  

É relevante destacar essas questões, pois a opção dos estudantes é motivada por estes e 

mais aspectos que vão surgindo ao longo de sua vida.  

A reflexão que nos convida inicialmente quanto à escolha das universidades onde há o 

curso de Pedagogia não está direcionada ao currículo e o fazer de cada uma, porém aos aspectos 

que poderiam dar sentido às mesmas. Por outro lado, é a opção pela faculdade na qual estudar 

que irá construir esse futuro professor, suas ideologias, sua base teórica etc. Enfim, essa escolha 

possivelmente irá construir o professor que assume a sala de aula e direciona seus alunos, na 

condição de mestre. 

 

6.2 Análise das grades curriculares e ementas das universidades, em busca dos aspectos que 

permeiam a Psicomotricidade: a dimensão lúdica, a afetividade, a alteridade e o brincar.  

Segundo a definição da Associação Brasileira de Psicomotricidade (2007, não paginado): 

Psicomotricidade é a ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu 

corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. Está relacionada ao 

processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e 

orgânicas. É sustentada por três conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o 

afeto. 
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Tendo em vista que a Psicomotricidade estuda o homem de forma completa, por um olhar 

holístico e considerando as diversas dimensões do desenvolvimento humano, o professor em seu 

processo de formação necessitaria da presença de conteúdos voltados para esse tema.  

Iniciaremos aqui a análise das grades curriculares das universidades anteriormente 

citadas, que constituem parte de um universo amplo na formação de pedagogos. Para direcionar 

nossa análise buscaremos as disciplinas que contém no nome ou no conteúdo das ementas, 

elementos que estejam relacionados aos conhecimentos básicos citados na definição acima: 

movimento, intelecto e afeto. Consideraremos também, os aspectos que citamos no título: a 

dimensão lúdica, a afetividade, a alteridade e o brincar. 

Ao analisarmos as quatro matrizes curriculares (Anexos de 1 a 4) verificamos que há 

disciplinas que abordam os temas que nos interessam neste trabalho, com objetivos que se 

aproximem da Psicomotricidade. Faremos a divisão das instituições, com as respectivas 

disciplinas contidas na tabela: 

Quadro 1 – Disciplinas possivelmente relacionadas à Psicomotricidade, com os 

respectivos períodos letivos 

UFRJ UERJ PUC/RJ 

Filos Educação Mundo Ocidental 

– 1°  

Psicologia do Desen. e Educação 

– 1°  

Psicologia da Apren. e Educação 

– 2°  

Sociologia da Educ. Brasileira – 

2°  

Antropologia na Educação – 2°  

Filosofia Educ. Contemporânea – 

2°  

Linguagem Corporal na Educação 

– 3°  

Bases Biológicas da 

Aprendizagem – 3°  

Alfabetização e Letramento – 4°  
Arte – Educação – 5° Período 

Psicopedagogia e Educação – 6°  

Educação Popular e Mov. Sociais 

– 7° 

Psicologia do Desenvolvimento 

Humano e Educação – 1° 

Antropologia e Educação – 1° 

Infância e Políticas de Educação 

Infantil – 1° 

Filosofia e Educação – 1° 

Aprendizagem – 2° 

Sociologia da Educação – 2° 

Processos de Desenvolvimento 

Infantil e Educação – 2° 

Fundamentos da Linguagem e 

Educação – 2° 

Diversidade Cultural e Educação – 2° 

O Lúdico e a Educação Infantil – 3° 

Processos de Alfabetização – 3° 

Infância e Cultura – 4° 
Processos de Formação de Leitores / 

Escritores – 4° 

Educação Inclusiva e Cotidiano 

Escolar – 5° 

Educ. e Movimentos Sociais: 

Aspectos Hist. e Políticos – 5° 

Processos Lúdicos e Criativos no 

Desen. e na Aprendizagem – 6° 

Criança e Cultura – 1°  

O Humano e o Fenômeno Religioso – 

2°  

Psicologia Educacional I e II – 2° e 

3°  

Sociologia da educação I e II - 4°  

Filosofia da educação I e II – 5° e 6°  

Antropologia e Educação – 6° 

As Crianças e o Cotidiano da 

Educação Infantil – 7° 

Diversidade e Inclusão Educacional – 

7° 

Ética Socioambiental e Direitos 

Humanos – 8° 

Educação em Direitos Humanos – 8° 

12 disciplinas 16 disciplinas 10 disciplinas 

 
Fonte: Adaptado pela autora a partir da consulta às grades curriculares de Pedagogia da UERJ, UFRJ e PUC/RJ. 

Realizado em 2019. 
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Ao analisarmos as grades curriculares de ambas as universidades, obtivemos a tabela 

acima que compreende apenas as disciplinas que compõem a matriz principal, isto é, não 

buscamos o quadro de disciplinas eletivas para delimitar a pesquisa. Portanto, em uma busca 

mais ampla possivelmente serão encontradas disciplinas eletivas e optativas que possuam 

objetivos voltados para os aspectos relevantes em Psicomotricidade. 

De forma mais pontual, ao observarmos as quatro matrizes é possível perceber que há 

disciplinas em comum, como Filosofia e Sociologia, além de Antropologia que aparece em 

ambas. Sendo assim, no currículo atual de Pedagogia as disciplinas que abordam a sociedade, o 

homem, a reflexão e os questionamentos sobre a vida estão presentes. 

A presença das disciplinas de Filosofia, Sociologia e Antropologia, nesses currículos é 

positiva, já que possibilita a ampliação do olhar dos formandos em relação a constituição da 

sociedade e as relações que se estabelecem. A partir de uma análise ampla, encontramos nas 

ementas estudos sobre o sujeito, as relações humanas, a formação humana e as relações 

interpessoais relacionados às disciplinas de Filosofia e Psicologia. Além disso, o corpo e as 

emoções aparecem descritos em uma das ementas de Filosofia. Ao buscarmos as propostas do 

estudo de Antropologia encontramos questões voltadas aos diversos grupamentos sociais e a 

constituição dos mesmos ao longo da história em sociedade.  

A pesquisa dessas disciplinas nas grades curriculares, a partir da leitura das respectivas 

ementas que estavam disponíveis, nos possibilita perceber que há uma mesma intenção formativa 

que é bastante positiva para esse professor em formação. O graduando pode ampliar sua visão 

diante de situações reais em sua vivência pessoal e profissional, que o possibilitem perceber o 

quanto o homem é construído e modificado em suas relações sociais. Além disso, o futuro 

docente poderá refletir sobre a relevância do afeto nas relações e despertar atitudes positivas que 

busquem maior empatia no processo que viverá em sua vida profissional.  

O currículo atual, que compõe os cursos de Pedagogia, deveria sempre abordar questões 

que possibilitem aos formandos uma ampliação da visão quanto à diversidade que futuramente 

ele irá encontrar na escola: 

No caso particular da formação de professores cabe indagar: que professores estão sendo 

formados, por meio dos currículos atuais, tanto na formação inicial como na formação 

continuada? Que professores deveriam ser formados? Professores sintonizados com os 
padrões dominantes ou professores abertos tanto à pluralidade cultural da sociedade mais 

ampla como à pluralidade de identidades presente no contexto específico em que se 

desenvolve a prática pedagógica? (MOREIRA, 2001, p. 5) 
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Na UFRJ a disciplina “Linguagem corporal na educação” aborda temas muito importantes 

para o professor, principalmente na Educação Infantil, quanto ao corpo e as relações 

estabelecidas com o outro. Além disso, traz assuntos de grande relevância como a consciência 

corporal e a formação da identidade. Em Psicomotricidade, a imagem e o esquema corporal são 

estruturas que dizem respeito à maneira como a criança vê a si mesma e como de que forma o 

outro a influencia com sua visão. Em sua formação, o docente, além de conhecer estas estruturas 

necessitaria ter contato com saberes voltados para o desenvolvimento humano e das estruturas 

psicomotoras. 

Na UERJ, a disciplina de Processos de desenvolvimento infantil e educação a abordagem 

é voltada para as questões de desenvolvimento humano e da infância. Em ambas as universidades 

ao fazer a leitura das grades é possível perceber que o professor ao estudar terá a oportunidade de 

manter contato com assuntos que constituem a Psicomotricidade, porém com uma nomenclatura 

diferenciada. 

A PUC/RJ de forma diferente, porém bastante pertinente, inclui uma disciplina sobre 

“Criança e cultura”, que amplamente vai tratar do lugar social da criança e as práticas nas quais 

ela está inserida. Assim há um panorama interessante para que o professor perceba o que mudou 

e o que ainda está em processo nessa história da infância ao longo das gerações em sociedade, 

convergindo até com as questões que podem ser pensadas em Filosofia, Sociologia e 

Antropologia. 

Em nossa leitura das matrizes curriculares observamos que as três universidades possuem 

um desenvolvimento rico, quanto ao currículo, o que permite ao docente ter em sua formação 

ampla produção de saberes e questionamentos positivos. É extremamente necessário e urgente, 

que pensemos o currículo não como um local de reprodução de conteúdos por si só, porém um 

espaço onde haja reflexão e construção coletiva, participativa. 

Todas as disciplinas analisadas possuem um fio condutor que leva ao objetivo comum: 

conhecer o desenvolvimento da criança e considerar as etapas pelas quais passam, incluindo as 

vivências desses alunos que chegam à escola com inúmeras questões que não são apenas 

pedagógicas. 

Considerar nessa formação docente que há necessidade de conhecer as estruturas 

psicomotoras, que constroem o sujeito física e mentalmente, pode ampliar horizontes e romper 

barreiras que pareçam impossíveis. Realizando a leitura das grades curriculares e das ementas de 

35 



 

 

cada universidade é visível que o Pedagogo estará teoricamente preparado ou pelo menos 

inserido no universo de ensino-aprendizagem, respeitando a diversidade que há nas escolas. 

Não esqueçamos que, o professor também necessita de formação continuada após sua 

estadia na universidade, pois o currículo não é formado apenas pelos conteúdos que são expostos 

na graduação. Por conseguinte, pensemos na importância de o docente dar continuidade aos seus 

estudos para desenvolver os saberes que aprendeu e estar atualizado quanto às mudanças que 

afetam a escola.  

Além disso, cada um deveria vivenciar em suas formações atividades lúdicas para que 

incorporem em sua prática profissional conhecimentos vividos a partir do brincar, como explica 

Mendonça (2008, p. 357): 

Ao trabalhar o lúdico com os professores há grande possibilidade de promoverem junto 

às crianças uma possibilidade de estímulo a exploração criativa, porque foram os 

professores, também estimulados e explorados em sua criação. Isso será possível porque 

eles (os professores) também passaram pelos estímulos e exploraram suas criações. O 

lúdico por sua essência espontânea impele a criação. 

  

As disciplinas nas grades curriculares, que trazem elementos de Arte, do Humano, 

Direitos humanos, Ética, Educação Inclusiva, a Criança, Movimentos sociais e similares, apesar 

de não demonstrarem pela nomenclatura possuir alguma conexão com os conteúdos de 

Psicomotricidade, abordam de maneira ampla questões ligadas a elementos importantes, como: a 

construção da identidade, a visão da infância considerando a presença da criança na sociedade, os 

direitos da criança, a harmonia nas relações interpessoais, expressividade humana, 

desenvolvimento e aprendizagem da criança, o brincar na infância, diversidade a partir da cultura 

e respeito ao outro por sua vivência etc. 

As disciplinas que constam na tabela são recortes das grades curriculares das 

universidades, que ao longo dos períodos trabalham os diversos conteúdos e temas. Uma parte 

delas aborda os temas citados anteriormente e que estão de certa forma, relacionados ao contexto 

que a Psicomotricidade nos permite refletir. Pensar o eu na relação com o outro e respeitar a 

pluralidade de pessoas que nos marcam no decorrer de nossa trajetória é um movimento 

psicomotor.  

Algumas das disciplinas da tabela anterior, apesar de constarem na mesma, após análise 

de suas ementas, não apresentavam conteúdo relacionado à Psicomotricidade. Vale ressaltar, que 

mesmo aquelas que conduzem ao pensamento reflexivo sobre os elementos relevantes no estudo 

de Psicomotricidade, não fazem menção ao seu nome.  

36 



 

 

Sabemos que somente no ano de 2018 a Psicomotricidade foi reconhecida como profissão 

e houve sua legalização no Brasil. Talvez, por este fato, ainda não conste nos currículos atuais de 

Pedagogia, uma ou mais disciplinas com o título Psicomotricidade. Segundo a proposta aprovada 

no plenário e divulgada pela Associação Brasileira de Psicomotricidade (2018, não paginado): 

 

A psicomotricidade tem como função motivar e estimular a capacidade sensitiva e 

perceptiva para ajudar as pessoas a descobrirem e expressar suas capacidades, criar 

segurança e consciência sobre seu espaço e o espaço dos outros. Para isso, podem ser 

usadas várias técnicas, como brincadeiras e jogos.  

   

Abrir espaço nos cursos de graduação para a Psicomotricidade é de grande relevância na 

atualidade, pois a aplicação dos conhecimentos das mesmas pode trazer resultados positivos na 

vida dos indivíduos envolvidos.  

Na análise realizada foi percebido ainda, que dentre as disciplinas selecionadas das grades 

das universidades com a crença de que trariam conteúdos direcionados ao desenvolvimento 

psicomotor do sujeito, nem todas realmente possuem esse desenrolar em seus objetivos 

propostos. Vide o gráfico representativo feito com base nas disciplinas que foram listadas 

anteriormente, na tabela, porém não corresponde ao total de disciplinas das grades curriculares, 

pois para início de pesquisa já foi feita à seleção das mesmas que passariam pela leitura das 

ementas, confirmando se realmente apresentariam contextos de estudo voltados para o 

desenvolvimento pleno do sujeito: 

 

Gráfico 1 - Divisão por disciplinas relacionadas ou não à Psicomotricidade 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2019. 
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O total de disciplinas que participaram dessa análise foi de 38, porém são 31 que trazem 

em suas respectivas ementas os objetivos que condizem com os estudos de Psicomotricidade e 

podem ter relevância na formação docente por ampliar a visão dos mesmos, diante da construção 

de um novo olhar direcionado ao outro. No gráfico, as cores com os nomes das universidades 

representam aquelas disciplinas que estão dentro de uma proposta com finalidade próxima ao que 

acreditamos em Psicomotricidade, pensando as relações e o desenvolvimento humano. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar a grade curricular dos cursos de Pedagogia nas universidades escolhidas para 

esta pesquisa, a possibilidade de ampliar o olhar quanto ao processo de formação docente é 

possível à medida que fazemos à leitura dos objetivos propostos nos respectivos ementários dos 

cursos.  Nossa leitura das ementas possibilita visualizarmos a presença ou ausência de conteúdos, 

com condução ao desenvolvimento das estruturas psicomotoras que são parte crucial no processo 

de desenvolvimento do sujeito, além de estarem conectadas ao processo de aprendizagem, quer 

de pessoas com desenvolvimento típico ou naquelas com comprometimentos nas etapas de 

consolidação de suas competências e habilidades. 

A base da pesquisa é considerar que a Psicomotricidade deveria estar presente no 

currículo atual dos cursos de Pedagogia, pois são os que formam os professores que estarão nos 

segmentos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, principalmente. Sendo parte 

importante do trabalho com crianças pequenas e aquelas que compreendem de 1° ao 5° anos. 

Ambas as etapas de ensino são essenciais para que os aprendizes se desenvolvam de forma plena 

e atinjam níveis de realização satisfatórios, o que torna o aprendizado da Educação básica uma 

alavanca para futuros sucessos. É o professor um agente essencial neste processo de evolução do 

aluno. 

Ao realizar a leitura dos artigos e dos livros que escolhemos como referências percebemos 

que a dimensão lúdica é essencial na vida de todos os indivíduos, inclusive do professor, 

impactando em sua vivência pessoal e profissional. No entanto, nem sempre há espaço para as 

práticas psicomotoras e temas relacionados à Psicomotricidade na matriz curricular dos cursos 

que os professores em formação selecionam. De forma ampla, as três universidades que 

apontamos ao longo do texto, abordam o desenvolvimento humano considerando suas etapas e 

elementos positivos para o processo de ensino-aprendizagem. Apesar disso, as ementas não são 

direcionadas para a Psicomotricidade o que pode estar associado ao fato de que essa ciência 

esteja ganhando espaço maior neste momento, após o reconhecimento enquanto carreira 

profissional. 

Refletimos a partir da análise realizada sobre o papel do professor na vida do aluno, 

porém também nos deparamos com a relevância que há no cuidado de si mesmo e a própria 

Psicomotricidade conduz ao pensamento sobre olhar para si e atingir o autoconhecimento, para 
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compreender melhor o outro que constrói na relação, parte daquilo que nos afetará ao longo da 

existência. Somos construídos na relação com esse sujeito e, portanto, necessitados de 

desenvolver nossas estruturas essenciais saudavelmente para estabelecer relações positivas e não 

abusivas. 

A oferta das disciplinas nas universidades citadas direciona o estudante rumo ao 

conhecimento sistemático das ciências sociais e filosóficas, além de apresentar elementos da 

Psicologia, o que parece bom para introduzir e pensar nas possibilidades de realização das 

relações humanas e do desenvolvimento do corpo e da mente. Ambas as ciências podem trazer 

elementos importantes que construíram ao longo da história da humanidade a imagem do que o 

homem se tornou atualmente, enquanto ser sociável vivendo em grupos e desenvolvendo suas 

habilidades pessoais e coletivas. 

É muito interessante que haja também disciplinas voltadas para os direitos humanos e 

movimentos sociais, visando inserir o professor no ambiente de diversidade social e de trocas 

culturais enriquecidas pelo contato com outras realidades produzidas por indivíduos em seus 

contextos de vida. A brincadeira e o lúdico são construídos, também, nessas trocas de vivências 

socioculturais, onde cada sujeito é formado por uma experimentação diferenciada e vivida na 

infância. Esta é a etapa na qual as impressões mais importantes ficam registradas e trabalhar a 

Psicomotricidade torna-se necessário, pois a criança é um ser em formação que será introduzido 

no universo do brincar com o objetivo de apresentar o prazer na brincadeira. 

Adultos não buscam o prazer através da dimensão lúdica, porém em elementos que nem 

sempre são essenciais a satisfação do eu, de forma positiva. O professor, depois de formado 

necessita estar em constante contato com a ludicidade, independente do segmento escolar no qual 

esteja lecionando. Muitas vezes, parece difícil ter espaço para aplicar práticas menos sistemáticas 

no atual contexto em que vivemos nas escolas.  Nossa resposta mais positiva ao processo de 

adoecimento docente é resistir através de vivências coletivas ao longo da prática profissional.  

Leitura e busca por conhecimento constante são elementos de grande importância, 

portanto, a formação continuada é parte do cuidado de si que cada docente pós-formado e em 

pleno exercício necessita cumprir. Somos seres humanos, o que nos faz frágeis diante das 

realidades diversas que enfrentamos. 

O currículo oculto, citado no texto principal, agrupa todas essas relações que nos 

perpassam e por vezes nos causam mal. A grade curricular proposta nas universidades precisa ter 
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espaço para refletir sobre o professor em si. A Psicomotricidade reconhece a humanidade desse 

mestre, propondo repensar as estratégias no convívio com o outro e consigo mesmo. 

A escola é um local de muitos encontros, nos quais é o professor um agente principal, pois 

provém dele as articulações possíveis para iniciar relações e intervir em conflitos. E nessa 

realidade tão ampla, ele não pode ficar sem rumo. A visão do docente é holística, conduzida para 

tanto desde a universidade, ao estudar as diversas teorias do desenvolvimento e considerar que 

seu aluno está nesta ou naquela fase. Mas nem sempre possui um espaço reflexivo sobre suas 

próprias etapas não desenvolvidas, seguindo em frente sem solucionar suas questões internas não 

resolvidas, que refletem em suas ações corporais. 

O estudo da Psicomotricidade, em Pedagogia será de grande importância para ampliar o 

olhar do professor nas mais diversas situações que viverá, seja em sua vida pessoal seja no seu 

trabalho com os alunos. Considerar suas limitações, buscando equilíbrio diante do caos e 

consolidando seus conhecimentos sobre o outro e as possibilidades de realização de 

relacionamentos mais saudáveis e plenos. 
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Anexo A – Grade curricular da PUC/ RJ 

 

Periodização - Pedagogia (Currículo 2015) 

Código Nome da Disciplina Créditos 

1º período 

EDU1764 História das Ideias e Práticas Pedagógicas 4 

EDU1774 Criança e Cultura 4 

EDU1780 Mídia, Tecnologias e Educação 4 

FIL0102** Optativa do NB do CTCH (Filosofia) 4 

LET1910 Análise e Produção do Texto Acadêmico 4 

NBH0121 Optativa de Sociologia/História - Núcleo Básico do CTCH 4 

  

2º período 

CRE1100 O Humano e o Fenômeno Religioso 4 

EDU1765 História da Educação no Brasil 4 

EDU1768 Psicologia Educacional I 4 

EDU1792 Pesquisa Educacional 4 

EDU1803 Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa I 4 

EDU1805 Metodologia da Educação Matemática I 4 

  

3º período  

EDU1769 Psicologia Educacional II 4 

EDU1770 Sociologia da Educação I 4 

EDU1775 Didática Geral 4 

EDU1781 Organização Escolar I 4 

EDU1804 Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa II 4 

EDU1806 Metodologia da Educação Matemática II 4 

  

4º período  

EDU1766 Política Educacional I 4 

EDU1771 Sociologia da Educação II 4 

EDU1782 Organização Escolar II 4 

EDU1788 Estágio Supervisionado em Gestão da Escola 4 

EDU1799 Metodologia do Ensino das Ciências Naturais I 4 

EDU1801 Metodologia do Ensino das Ciências Sociais I 4 
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5º período  

EDU1762 Filosofia da Educação I 4 

EDU1767 Política Educacional II 4 

EDU1790 Prática de Ensino em Matérias Pedagógicas 4 

EDU1800 Metodologia do Ensino das Ciências Naturais II 4 

EDU1802 Metodologia do Ensino das Ciências Sociais II 4 

EDU1808 Currículo: questões teóricas e práticas 4 

  

6º período  

CRE0700** Optativa de Cristianismo 4 

EDU1760 Antropologia e Educação 4 

EDU1763 Filosofia da Educação II 4 

EDU1791 Prática de Ensino em Escola Fundamental 4 

EDU1798 Multiculturalismo e Educação 4 

EDU1817 Avaliação da Aprendizagem 4 

  

7º período 

CRE1141 Ética Cristã 2 

EDU1772 As Crianças e o Cotidiano da Educação Infantil 4 

EDU1777 Diversidade e Inclusão Educacional 4 

EDU1789 Estágio Supervisionado de Educação Infantil 4 

EDU1807 Análise e Interpretação de Dados Estatísticos 4 

  

8º período 

CRE1175 Ética Socioambiental e Direitos Humanos 2 

EDU1776 Educação em Direitos Humanos 4 

LET1801 Libras (2cr) 2 

  

PERIODO INDETERMINADO 

ACP0900** Atividades Complementares 22 

EDU0800** Optativas de Educação 8 

ELL0900** Eletiva dentro/fora do Depto 12 

Total de créditos: 212 

    

** Consulte o conjunto de disciplinas que compõem este grupo no PUC online ou na secretaria do seu curso. 

1   As disciplinas optativas são relacionadas em grupo e podem ser cursadas separadamente até se completar o 

número de créditos que devem ser cumpridos. 
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2   A organização das matrizes curriculares dos cursos da PUC-Rio é por sistema de créditos e todos possuem, 

em suas matrizes curriculares, disciplinas optativas, a serem cursadas por livre escolha do aluno, chamadas 
Eletivas Livres ou Eletivas dentro/fora do Departamento, desde que obedecidos o tipo e o número de créditos 

estabelecidos no currículo para cada tipo de eletiva. 

 

 

Fonte: Retirado do site da PUC/RJ (Disponível em https://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/pedagogia.html). Acesso 

em: 02/06/2019. 
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Anexo B – Grade curricular da UFRJ 

 

 

1º Período 

Código Nome Créditos C.H.G. Teórica/ 

Prática/Extensão 

Requisitos      

EDF113 História Educ Mundo 

Ocidental 

4.0 60 0 0       

EDF120 Filos Educação Mundo 

Ocidental 

4.0 60 0 0       

EDF122 Psicologia do Desen e 

Educação 

4.0 60 0 0       

EDF240 Fundamentos Sociológ 

Educação 

4.0 60 0 0       

EDF417 Intr ao Pens Cient em 

Educação 

4.0 60 0 0       

Total de Créditos 20.0       
  

 

 

2º Período 

Código Nome Crédit

os 

C.H.G. Teórica/ 

Prática/Extensão 

Requisitos      

EDF121 História Educação 

Brasileira 

4.0 60 0 0       

EDF231 Filosofia Educ 

Contemporânea 

4.0 60 0 0       

EDF232 Psicologia da Apren e 

Educação 

4.0 60 0 0       

EDF364 Sociologia da Educ 

Brasileira 

4.0 60 0 0       

EDF418 Antropologia na 
Educação 

4.0 60 0 0       

  

  

Atividades Acadêmicas Optativas (Grupo: 

EXTENSÃO) 

1.0 0 0 45       

Total de Créditos 21.0       
  

 

 

3º Período 

Código Nome Créditos C.H.G. 

Teórica/Prática/Extensão 

Requisitos      

EDA234 Educação Brasileira 4.0 60 0 0       

EDD235 Educação e Comunicação 

I 

3.0 45 0 0       

EDD647 Linguagem Corporal na 

Educação 

2.0 15 30 0       
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EDF233 Bases Biológicas da 

Aprendizag 

4.0 60 0 0       

EDF351 Concep Prát Educação 

Infantil 

4.0 60 0 0       

  

  

Atividades Acadêmicas Optativas (Grupo: 

EXTENSÃO) 

1.0 0 0 45       

Total de Créditos 18.0       
  

 

 

4º Período 

Código Nome Créditos C.H.G. 

Teórica/Prática/Extensão 

Requisitos      

EDA351 Quest Atuais Educ 

Brasileira 

4.0 60 0 0       

EDD241 Didática 4.0 60 0 0       

EDD243 Curriculo 4.0 60 0 0       

EDD350 Alfabetização e 

Letramento 

4.0 60 0 0       

EDF607 Fund da Educação 

Especial 

4.0 60 0 0       

  

  

Atividades Acadêmicas Optativas (Grupo: 

EXTENSÃO) 

2.0 0 0 60       

Total de Créditos 22.0       
  

 

5º Período 

Código Nome Créditos C.H.G. 

Teórica/Prática/Extensão 

Requisitos      

EDD172 Aval Proc Ensino-

aprendizagem 

4.0 60 0 0       

EDD478 Arte - Educação 3.0 30 15 0       

EDD646 Planejamento de Cur e 

Ensino 

4.0 60 0 0       

EDF244 Metod da Pesquisa em 

Educ 

4.0 60 0 0       

EDWU21 Pr En Mag Disc Pedag 

Ens Médio 

4.0 60 100 0       

  

  

Atividades Acadêmicas Optativas (Grupo: 

EXTENSÃO) 

1.0 0 0 45       

Total de Créditos 20.0       
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6º Período 

Código Nome Créditos C.H.G. 

Teórica/Prática/Extensão 

Requisitos      

EDA612 Planej e Aval de Sistem 

Educac 

4.0 60 0 0       

EDD176 Didática das Ciên da 

Natureza 

4.0 60 0 0       

EDD362 Didática da Matemática 4.0 60 0 0       

EDF363 Psicopedagogia e 

Educação 

4.0 60 0 0       

EDWU24 Prát em Polít e Administ 
Educ 

4.0 60 100 0       

  

  

Atividades Acadêmicas Optativas (Grupo: 

EXTENSÃO) 

1.0 0 0 45       

Total de Créditos 21.0       
  

 

 

7º Período 

Código Nome Créditos C.H.G. 

Teórica/Prática/Extensão 

Requisitos      

EDD175 Didática das Ciências 

Sociais 

4.0 60 0 0       

EDD361 Didática da Língua 

Portuguesa 

4.0 60 0 0       

EDF608 Pesquisa em Educação 4.0 60 0 0       

EDF609 Educação Popular e Mov 

Sociais 

4.0 60 0 0       

EDWU11 Prát de Ensin em Educ 

Infantil 

4.0 60 100 0       

  

  

Atividades Acadêmicas Optativas (Grupo: 

EXTENSÃO) 

1.0 0 0 45       

Total de Créditos 21.0       
  

 

 

8º Período 

Código Nome Créditos C.H.G. 

Teórica/Prática/Extensão 

Requisitos      

EDA242 Organização do Trabalho 

Pedag. 

3.0 45 0 0       

EDA604 Políticas Públicas em 

Educação 

4.0 60 0 0       

EDD648 Abord Did Educ de Jov 4.0 60 0 0       

49 49 
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Adultos 

EDW480 Monografia 2.0 0 60 0       

EDWU01 Prát Ens Sér Inic Ens 

Fundamen 

4.0 60 100 0       

  

  

Atividades Acadêmicas Optativas (Grupo: 

EXTENSÃO) 

1.0 0 0 45       

Total de Créditos 18.0       
  

 

 

9º Período 

Código Nome Créditos C.H.G. 

Teórica/Prática/Extensão 

Requisitos      

EDA480 Educação Comparada 4.0 60 0 0       

EDD636 Educ e Comunicação II 

(Libras) 

3.0 30 30 0       

EDF419 Educação e Trabalho 4.0 60 0 0       

EDWU25 Prát En Est Sup Educ Jov 

Adult 

4.0 60 100 0       

EDWX01 Atividades 

Complementares 

2.0 0 100 0       

  

  

Atividades Acadêmicas Optativas (Grupo: 

EXTENSÃO) 

1.0 0 0 45       

Total de Créditos 18.0       
  

 

 

10º Período 

Código Nome Créditos C.H.G. 

Teórica/Prática/Extensão 

Requisitos      

EDWK02 Orientação de Monografia 1.0 0 45 0       

  

  

Atividades Acadêmicas Optativas 6.0 90 0 0       

Total de Créditos 7.0          
  

 

Fonte: Retirado do site da UFRJ. (Disponível em 

https://www.siga.ufrj.br/sira/temas/zire/frameConsultas.jsp?mainPage=/repositorio-curriculo/8B78EE56-92A4-

F799-25C3-0F7EAA7A469A.html). Acesso em: 02/06/2019. 
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Anexo C – Grade curricular da UERJ 

Pedagogia - Campus Maracanã (Rio de Janeiro) 

1° período 

EDU08-08037 Filosofia e Educação 

EDU08-08038 Psicologia do Desenvolvimento Humano e Educação 

EDU05-08039 Antropologia e Educação 

EDU02-08040 Tecnologias e Educação 

EDU05-08052 Introd à Pedagogia: Hist, Formação e Campos de Atuação 

EDU07-08053 Infância e Políticas de Educação Infantil 

EDU06-11332 Educação Inclusiva e Língua Brasileira de Sinais 

EDU08-11329 Dinâmica e Práticas da Vida Universitária 

 Eletiva Universal ou Definida* 

2° período 

EDU08-08041 Filosofia Política e Educação 

EDU08-08042 Aprendizagem 

EDU05-08043 Sociologia da Educação 

EDU05-08044 História da Educação 

EDU07-08054 Processos de Desenvolvimento Infantil e Educação 

EDU02-08055 Fundamentos da Linguagem e Educação 

EDU05-11330 Diversidade Cultural e Educação 

 Eletiva Universal ou Definida* 

3° período 

EDU05-08045 História da Educação Brasileira 

EDU02-08046 Avaliação em Educação 

EDU06-08047 Questões Atuais em Educação Especial 

EDU07-08056 O Lúdico e a Educação Infantil 

EDU02-08057 Processos de Alfabetização 
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http://www.ementario.uerj.br/ementas/8037.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8038.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8039.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8040.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8052.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8053.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/11332.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/11329.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8041.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8042.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8043.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8044.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8054.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8055.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/11330.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8045.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8046.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8047.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8056.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8057.pdf


 

 

EDU02-08058 Ciência e Educação em Ciência 

EDU Pesquisa e Prática Pedagógica I 

 Eletiva Universal ou Definida* 

4° período 

EDU02-08048 Didática 

EDU02-11328 Currículo 

EDU07-08059 Infância e Cultura 

EDU02-08060 Processos de Formação de Leitores / Escritores 

EDU02-11333 Educação Matemática para Crianças, Jovens e Adultos I 

EDU02-11338 Fundamentos das Ciências da Natureza para Crianças, Jovens e Adultos 

EDU Pesquisa e Prática Pedagógica II 

 Eletiva Universal ou Definida* 

5° período 

EDU09-08050 Políticas Públicas e Educação 

EDU09-08051 Economia e Financiamento da Educação 

EDU06-08142 Educação Inclusiva e Cotidiano Escolar 

EDU06-08069 Educ e Movimentos Sociais: Aspectos Hist e Políticos 

EDU02-11334 Educação Matemática para Crianças, Jovens e Adultos II 

EDU06-11331 Educação de Jovens e Adultos 

EDU Pesquisa e Prática Pedagógica III 

EDU06-11395 Pedagogia nas Instituições e nos Movimentos Sociais: Estágio Supervisionado 

 Eletiva Universal ou Definida* 

6° período 

EDU07-08065 Currículo e Abordagens Pedagógicas da Educ Infantil 

EDU08-08066 Processos Lúdicos e Criativos no Desenv e na Aprendizagem 

EDU06-08062 Educ Continuada e as Perspectivas em Redes de Conhecimento 

EDU02-11335 Ens de História Aplic ao Anos Iniciais do Ens Fund de Crianças, Jovens e Adultos 
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http://www.ementario.uerj.br/ementas/8058.pdf
http://www.ementario.uerj.br/cursos/pedagogia.html#prat%20I
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8048.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/11328.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8059.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8060.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/11333.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/11338.pdf
http://www.ementario.uerj.br/cursos/pedagogia.html#prat%20II
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8050.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8051.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8142.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8069.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/11334.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/11331.pdf
http://www.ementario.uerj.br/cursos/pedagogia.html#prat%20III
http://www.ementario.uerj.br/ementas/11395.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8065.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8066.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8062.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/11335.pdf


 

 

EDU02-08064 Educação Estética 

EDU07-11396 Formação de Professores para a Educação Infantil: Estágio Supervisionado 

EDU Pesquisa e Prática Pedagógica IV 

 Eletiva Universal ou Definida* 

7° período 

EDU02-11336 Ens de Gografia Aplic ao Anos Iniciais do Ens Fund de Crianças, Jovens e Adultos 

EDU06-11326 Abordagens Pedagógicas na Educação de Jovens e Adultos 

EDU06-08067 Trabalho, Educação e Desenvolvimento Profissional 

EDU09-08049 Gestão Democrática da Educação 

EDU02-11394 Formação de Professores para o Ensino Fundamental: Estágio Supervisionado 

EDU Monografia em Educação I 

 Eletiva Universal ou Definida* 

 Eletiva Universal ou Definida* 

8° período 

EDU06-08068 Educação para Gestão de Projetos Sócio-Ambientais 

EDU09-11327 Conselhos e Controle Social da Educação 

EDU09-11339 Relações de Poder e Sistemas de Avaliação em Educação 

EDU02-11337 Formação de Professores para o Magistério das Disciplinas Pedagógicas: Est Superv 

EDU Monografia em Educação II 

 Eletiva Universal ou Definida* 

 Eletiva Universal ou Definida* 

 

OBS.: 

1. * O aluno deverá cumprir vinte créditos em Disciplinas Eletivas Universais ou Definidas . 

Informações sobre o rol de disciplinas eletivas universais e definidas podem ser obtidas diretamente no 

aluno on-line ou na secretaria da Unidade Acadêmica. 

 

2. O aluno deverá cumprir duzentas horas em atividades Acadêmico-Científico-Culturais. Informações 

na secretaria da Unidade Acadêmica. 

 

Fonte: Retirado do site da UERJ. (Disponível em http://www.ementario.uerj.br/cursos/pedagogia.html). Acesso em: 

02/06/2019. 
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http://www.ementario.uerj.br/ementas/11396.pdf
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http://www.ementario.uerj.br/ementas/11336.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/11326.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8067.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8049.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/11394.pdf
http://www.ementario.uerj.br/cursos/pedagogia.html#mono%20I
http://www.ementario.uerj.br/ementas/8068.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/11327.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/11339.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/11337.pdf
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