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 PSICOMOTRICIDADE 

RELACIONAL  CUIDANDO DA 
SAÚDE SÓCIO-EMOCIONAL 

 um olhar além do sintoma 

 
  



O CONTEXTO SOCIAL E AS DEMANDAS 

EDUCACIONAIS NA ATUALIDADE 

 

• A lógica analítica baseada em razões, deveres e 
consequências, parece não fazer mais sentido.  

• Alterações na configuração da vida familiar têm 
abalado os padrões estabelecidos de indivíduo, 
família e sociedade. 

• É nesse contexto que a escola tem sido afetada 
de modo especial, verificando-se neste 
convívio um crescimento do estresse natural. 
(ZARAGOZA, 1999).  

 

 



O CONTEXTO SOCIAL E AS DEMANDAS 

EDUCACIONAIS NA ATUALIDADE 

 
• Prigogine (1996)  

    A globalização, a exposição intensa a 

multiplicidade de informações e de opções, 

obriga o ser humano a tomar decisões, desde 

cedo, sem contar com aqueles parâmetros 

seguros que antes norteavam normas, regras e 

atitudes. 

 

 

 



O CONTEXTO SOCIAL E AS DEMANDAS 

EDUCACIONAIS NA ATUALIDADE 

 
• Edgar Morin (2000)  

• O desenvolvimento dos meios de transporte 
e de comunicações “encurtou o planeta”; 

• Alterou o dia a dia da sociedade, instituindo 
novas demandas e necessidades; 

•  provocou um movimento de repensar as 
crenças que subjazem as práticas nas 
instituições sociais. 

•  Resultou numa sociedade plural e instável. 

 

 



O CONTEXTO SOCIAL E AS DEMANDAS 

EDUCACIONAIS NA ATUALIDADE 

 

             Baumann ( 2003) 

    Modernidade Líquida - As relações nas 
instituições, quadros de referência, estilos de 
vida, crenças e convicções mudam antes que 
tenham tempo de se solidificar. 

 

   A certeza está na constante mudança, devendo 
cada indivíduo buscar por si próprio uma 
maneira de melhor sobrevivência. 

 

     



REREULTA 

NA SOCIEDADE PÓS-MODERNA 
A VELOCIDADE  DAS TRANSFORMAÇÕES EXIGE 

Processo de criação, de descobertas 
e integração de novas 

condutas,valores, novas formas de 
trabalho e de gerir pessoas. 

 

Disponibilidade 
pessoal 

 

Desenvolvimento de 
competências não 

cognitivas 
 

Características 
proativas 

 



EDUCAÇÃO NO BRASIL 

QUAIS LACUNAS EVIDENCIAM-SE NO INVESTIMENTO EM 
EDUCAÇÃO SOB A ÓTICA DA PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL 

O espaço de cuidado com a saúde sócio- emocional, 
relacional do professor e do aluno. 

 

Desenvolvimento pessoal de professores e alunos. 

 

Assumir responsabilidades quanto ao equiíbrio da 
personalidade  de seus protagonistas. 



 
PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL  CUIDANDO DA SAÚDE 

SÓCIO-EMOCIONAL 
 um olhar além do sintoma 

 
 

• André Lapierre e Anne Lapierre, criadores do método 
da Psicomotricidade Relacional, desde a década de 
1980, já defendiam uma educação que considerasse 
além dos conteúdos do currículo formal, a atenção aos 
aspectos afetivos e emocionais, com investimento no  

desenvolvimento integral do Ser.  

 



 
PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL  CUIDANDO DA 

SAÚDE SÓCIO-EMOCIONAL 
 um olhar além do sintoma 

 
 

• Baseia-se no brincar espontâneo, na comunicação tônica 
e na decodificação simbólica dos atos vivenciados. 

 

• Define sua identidade educativa pedagógica como uma 
prática vivenciada que inclui um conceito amplo de 
educação para a diversidade e para a construção de 
valores.  

 

• Sua finalidade é preventiva, dentro de uma perspectiva 
que visa potencializar o equilíbrio emocional, a 
socialização, o desenvolvimento  motor e cognitivo.  



 
PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL  CUIDANDO DA SAÚDE 

SÓCIO-EMOCIONAL 
 um olhar além do sintoma 

 
 

• As sessões de Psicomotricidade Relacional constituem, no cotidiano 
escolar, um espaço que se caracteriza por ser simbólico, permissivo, 
continente e desculpabilizante, ao mesmo tempo em que valoriza a 
importância do respeito às regras e à sua organização.  

 

• Cada sessão segue uma organização composta por quatro momentos: 
ritual de entrada, jogo dinâmico e espontâneo, relaxamento e ritual de 
saída.  

 

• Os materiais específicos a essa intervenção(Bolas, bambolês,cordas, 
tecidos, bastões, jornais...), assumem valor simbólico. Sua finalidade é 
intermediar a relação corporal e facilitar projeções de conteúdos 
simbólicos que suscitam indícios importantes para leitura e 
decodificação dos dizeres inconscientes dos participantes.  

 



PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL  CUIDANDO DA 
SAÚDE SÓCIO-EMOCIONAL 
 um olhar além do sintoma 

• O psicomotricista relacional, profissional com formação 
especializada, deve ser capaz de: conduzir a sessão, 
assumir com afeto o lugar de poder que organiza, capaz 
de dar limites, proteger e transmitir a segurança de uma 
presença adulta que defende a ordem tranquilizadora e a 
confiabilidade na situação do jogo espontâneo. 

 

• Ele se disponibiliza corporalmente e oportuniza para a 
criança a vivência de seus conflitos, desejos, conteúdos 
fantasmáticos, necessidades e afetos reprimidos.  

 

•  Para a criança, além de parceiro de jogos e brincadeiras, 
o profissional simboliza a lei e representa a ordem.  

 

 



            
A PESQUISA 

 
 

OBJETIVO GERAL  

 

 Investigar as contribuições da Psicomotricidade 
Relacional para os processos de alfabetização de 
alunos do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental 
matriculados na rede pública de ensino do 
município de Fortaleza.  



METODOLOGIA 

 Pesquisa participante com intervenção 

 Realizada em escolas selecionadas de acordo 
com os seguintes critérios: 

1. Possuir um mínimo de 8 turmas de 1o e 2o 
anos;  

2. Apresentar baixos índices de alfabetização; 
3.  Registrar altos níveis de violência;  
4. Possuir disponibilidade de espaço adequado 

para a realização das sessões de 
Psicomotricidade Relacional.  

 

 



           METODOLOGIA (cont.)  

 

• Participaram da pesquisa 18 escolas; 18 
Psicomotricistas Relacionais, professores efetivos 
da rede municipal de ensino de Fortaleza;  

 

• Foram atendidos semanalmente 3.473 alunos 
dos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, no 
período de marco a dezembro de 2014.  

 

 



METODOLOGIA (cont.) 

Envolveu três procedimentos:  

 a) aplicação de pré-teste - que avaliou as habilidades 
socioemocionais e a aquisição da leitura e escrita; 

 

 b) intervenção com sessões de Psicomotricidade 
Relacional com os alunos. 

 

 c) aplicação do pós-teste semelhante ao pré-teste.  



                 
 METODOLOGIA (cont.) 

 
Instrumentos utilizados para avaliar comportamentos 

socioemocionais : 

 
 

• Utilizou-se um teste de triagem comportamental-  (SQD) 
Questionário de Capacidades e Dificuldades (em inglês: 
Strenghts Difficulties Questionnaire – SDQ). 

 

• Instrumento composto 25 itens contidos em 5 escalas, sendo 
que uma analisa  comportamentos positivos 
(comportamento pró-social) e as demais focalizam 
comportamentos negativos (sintomas emocionais, 
problemas de conduta, hiperatividade e problemas de 
relacionamento).  

 



 

 

 4 atividades inspiradas em Ferreiro e Teberosky  
(1986), sendo 2 de leitura e 2 de escrita. 

1. Interpretação do próprio nome; 

2. Relação entre texto e contexto;  

3. Identificação do conteúdo do texto com o apoio de 
elementos textuais e contextuais; 

4. Ditado de palavras formadas por sílabas canônicas e 
não canônicas. 

 
METODOLOGIA (cont.) 

 
Instrumentos utilizados para análise de desempenho na 
aprendizagem da leitura e da escrita  



INTERVENÇÃO  

 Cada profissional realizava sessões de segunda a quinta feira, 
atendendo a 2 grupos por turno, o que corresponde ao 
atendimento semanal a 16 grupos e uma média de 190 alunos. 

 

 As sextas-feiras os profissionais psicomotricistas relacionais 
participavam de formações teórico-práticas realizadas no CIAR 
e desenvolviam, na escola, atividades fora do setting, como: 
elaboração de relatórios, atendimento a pais etc. 



 Considerou-se os dados quantitativos obtidos por meio da 
aplicação dos testes e os dados qualitativos colhidos por 
meio de depoimentos de professores, diretores e 
familiares. 

 A análise foi dividida em três tópicos onde são discutidos: 

1. Comportamentos sócio-emocionais;  

2. Aprendizagem da leitura e da escrita;  

3. Relação entre comportamentos socioemocionais e 
aprendizagem da leitura e da escrita. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS COLETADOS 



 
 

1. COMPORTAMENTOS SOCIOEMOCIONAIS   
 

 

Observou-se: 

 

 Redução expressiva de todos os comportamentos 
negativos avaliados pelo SDQ, e um aumento dos 
comportamentos positivos, o que se comprova por 
meio das diferenças estatisticamente significativas.  



1.COMPORTAMENTOS SOCIOEMOCIONAIS (cont.)   

Gráfico 2 – Pontuações no SDQ e seus fatores, antes e depois da 

Psicomotricidade Relacional  



 

Os dados evidenciaram:  

 

 Resultados positivos estatisticamente significativos 
em todas as atividades avaliativas. 

 

 Progressão importante do ponto de vista da 
aprendizagem da leitura e da escrita. 

 

2. APRENDIZAGEM DA LEITURA E DA ESCRITA 



2. APRENDIZAGEM DA LEITURA E DA ESCRITA 

Gráfico 19 – Produções das crianças identificadas com os níveis mais 

elementares da aquisição da escrita 



Observou-se: 

 As crianças que mais evoluíram em relação ao  
comportamento foram também as que mais 
evoluíram no processo de aprendizagem.  

 A influência do comportamento socioemocional 
para o desempenho escolar. 

 A eficácia da aplicação de sessões de 
Psicomotricidade relacional no sentido de 
potencializar estas aprendizagens. 

3. COMPORTAMENTOS SOCIOEMOCIONAIS VERSUS 
APRENDIZAGEM DA LEITURA E DA ESCRITA 



RESULTADOS DA PESQUISA 

 Os resultados positivos indicaram a viabilidade da 
Psicomotricidade Relacional na escola como uma 
importante atividade complementar ao trabalho 
pedagógico.  

 

 Embasaram a implantação desta atividade em 18 
escolas de Fortaleza no ano 2015, apontando 
perspectivas de ampliação para os anos 
subsequentes. 
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NO QUE ACREDITAMOS 

 Temos a convicção de que este investimento é prioritário no 

sistema educacional. 

 

 Deve ser incluído nas propostas de gestão pedagógica para 

diversidade.  

 

 Constituindo-se um dos elementos essenciais às relações 

humanas na sociedade pós moderna. 
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“...Transformar a escola é  

quem sabe, a longo prazo, 
transformar a sociedade.” 

 

      André Lapierre 



Nós, Psicomotricistas Relacionais 



Juntos, acreditando na construção de um mundo 
melhor... 



O afeto que acolhe, cuida, fortalece e constrói... 



(...) olhar para a pessoa como um ser integral, no qual corpo, 

emoção e cognição são indivisíveis.  
(LAPIERRE E AUCOUTOURRIER, 1988; VIEIRA, BATISTA E LAPIERRE, 2005) 

 

Psicomotricidade Relacional 
Um olhar ampliado sobre o ser humano... 



Como chegou 

Ajuste  positivo da 
agressividade 

Contenção 
afetiva 

Acordo tônico 

Breve relato... 



Protagonistas de um processo de transformação 
da sociedade... 

 

 

 

 

 



Escola, minha casa feliz! 



As competências socioemocionais  

 



Um mundo assim, eu quero pra mim! 
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