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RESUMO
Esse estudo intitulado ‘Psicomotricidade e a Educação’ tem como objetivo apresentar, por meio de
uma pesquisa bibliográfica, a relevância da ciência psicomotora no contexto da educação, sobretudo
escolar e inicial. É uma ciência que nas últimas décadas tem avançado muito tanto na construção de
teorias como na aplicabilidade junto aos atores da aprendizagem. Unido a este objetivo a pesquisa
oferece um entendimento atualizado da psicomotricidade, caracterizando seus principais elementos
constitutivos. Como resultado final, o estudo evidencia a importância da psicomotricidade no
mundo da educação como estratégia imprescindível para garantir um desenvolvimento global do
indivíduo.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente, pensar numa educação humana integral que prima por qualidade significa
empreender um compromisso de diálogo com a vasta rede de ciências que abordam desde o sujeito
da aprendizagem até o amplo contexto institucional educativo. Por isto, o presente texto, com base
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numa pesquisa bibliográfica atualizada, apresenta um estudo sobre a relevância de uma destas
ciências a qual se denomina de Psicomotricidade.

2 DESENVOLVIMETO
A Psicomotricidade é uma ciência que se estrutura sobre uma concepção integral da pessoa
humana onde se interagem três áreas fundamentais: o emocional, o motor e o cognitivo. Essa
ciência possibilita ao indivíduo um desenvolvimento global e multidisciplinar.
O primeiro Congresso Europeu de Psicomotricistas, Alemanha (1996), apresentou um
entendimento sobre a psicomotricidade fundamentado numa visão global da pessoa. Visão esta que
integra as interações cognitivas, emocionais, simbólicas, e sensório-motoras da capacidade de ser e
de expressar num contexto psicossocial. Assim caracterizada, a psicomotricidade passa a
desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento harmônico da personalidade.
A psicomotricidade está enredada em todas as fases da vida do ser humano. Em cada fase,
seja a infância, adolescência, vida adulta ou terceira idade, podendo ser utilizada em cada nível
educativo, reeducativo e terapêutico, visando sempre a melhoria da qualidade de vida. Sua
aplicabilidade dirige-se assim, tanto a pessoas sãs como aqueles que padecem de algum tipo de
transtorno.
Na infância, a psicomotricidade é de suma importância para o desenvolvimento e
aprendizagem da criança. O corpo é o universo particular. Nele o sujeito se move, sente, age,
percebe e descobre novos universos. Tudo está devidamente gravado nesse corpo, e é na infância
que se determina o que será bem registrado e o que nem tanto.
A psicomotricidade auxilia esse ser em formação a se descobrir por inteiro, através de
estimulação e exploração concreta do universo que a rodeia, toca e integra. Aprender, movimentar,
sentir esse universo e partilhar com outros é determinante na estruturação da pessoa que se forma.
Neste sentido, as práticas psicomotoras buscam viabilizar situações em que a criança possa
ser ela mesma (experimentar-se, conhecer-se, sentir-se, dizer-se etc.) contribuindo para seu
desenvolvimento cognitivo e motriz. Para Losivaro (2011) as ações psicomotoras por meio do corpo
possibilitam atuar sobre o psiquismo do indivíduo.
Assim, ressalta-se que o movimento é a primeira manifestação na vida humana, porque
desde a vida intra-uterina executam-se movimentos com o corpo, no qual vão se estruturando e
exercendo grande influência no comportamento

Assunção & Coelho (1997, p.108), em: Problemas de Aprendizagem relatam que a
psicomotricidade é a “educação do movimento com atuação sobre o intelecto, numa relação entre
pensamento e ação, englobando funções neurofisiológicas e psíquicas”. Como consequência, possui
dois objetivos: “assegurar o desenvolvimento funcional, tendo em conta as possibilidades da criança
e ajudar sua afetividade a se expandir e equilibrar-se, através do intercâmbio com o ambiente
humano”. O que a criança, sente, pensa e age são expressos através de seus movimentos, muitas
vezes inconscientemente.
Na interação pensamento e ação, enfatiza-se a importância em desenvolver o esquema
corporal da criança, no qual, preserva-se a eficiência física, emocional e psíquica na sua relação
com o meio e consigo mesma. Seu desenvolvimento e a aprendizagem se processam com a ação da
mesma sobre o ambiente social e físico. É um processo intrigante onde a combinação de fatores
sociais, biológicos e psicológicos resulta em mudanças de qualidade.
Ainda, segundo Assunção & Coelho (1997,p.108), a psicomotrocidade integra diferentes
técnicas trabalhando o corpo, em todas as suas partes, relacionando-o com a afetividade, o
pensamento e o nível de inteligência. Elas enfatizam a unidade da educação dos movimentos, ao
mesmo tempo, em que põe em jogo as funções do intelecto. As manifestações motoras são
indicativos do desenvolvimento mental esperado.
Para a criança, as atividades motoras são de grande importância porque evidenciam suas
primeiras atividades cognitivas. Elas facilitam e promovem a exploração do meio em que vive
utilizando os órgãos dos sentidos, possibilitando que a criança analise o que será necessário no
relacionamento social com outros indivíduos.
O educador atento às etapas do desenvolvimento do indivíduo facilita a aprendizagem,
mediando seu trabalho no afeto, na confiança e na empatia. Nota-se, assim, a importância do
trabalho da psicomotricidade nos processos de ensino e de aprendizagem, pois está diretamente
unida às bases afetivas, motoras, simbólicas e cognitivas. Ainda sobre o papel do educador Almeida
(2010) lembra que todo movimento, toda ação da criança deve ser visto como algo importante, pois
ela está em plena fase de construção de referências para sim mesma e para o mundo.
Na idade escolar, portanto, a educação psicomotora deve ser primeiramente uma experiência
ativa, onde a criança se confronta com o meio físico e social. As práticas desenvolvidas em equipe
aprimoram o entrosamento e a socialização dos indivíduos proporcionando o desenvolvimento
motor e psíquico. Atividades que necessitam das expressões, dos gestos, dos movimentos corporais
precisam ser destacadas, pois favorecem desenvolvimento fisiológico, emocional e social.

Sendo assim, a materialização de um projeto educacional voltado a infância passa
necessariamente pelos fundamentos psicomotores. Neste sentido, são pertinentes as palavras de
Sánchez, Martinez e Penãlver (2003, p.14) quando sublinham o valor do projeto educativo coerente
baseado nos princípios da psicomotricidade onde toda a criança deve ser “acompanhada na
realização de seu próprio projeto, partindo de seus recursos e de suas potencialidades.”

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos enunciados e validados pela experimentação da própria ciência
psicomotora, reafirma-se aqui a importância das atividades motoras na educação, sobretudo, inicial,
pois contribuem de modo imprescindível para o desenvolvimento global dos indivíduos. Pensar
numa educação de qualidade, humana e humanizadora exige, portanto, a presença contínua da
psicomotricidade no chão de todo e qualquer ambiente escolar e na prática de todo profissional da
educação.
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