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RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo a analise de algumas habilidades psicomotoras infantis, 
destacando sua importância no desempenho escolar especificamente em crianças a partir dos 
seis anos de idade. Com isto tenta-se criar subsídios teóricos para a prática educacional 
buscando uma melhor compreensão de possíveis dificuldades no processo de aprendizagem, 
principalmente em crianças no período da alfabetização. O estudo caracteriza-se como 
pesquisa descritiva qualitativa, tendo a análise de conteúdo como característica principal, com 
uma revisão da literatura sobre a psicomotricidade especificamente nas habilidades necessárias 
a escrita inicial. A análise das habilidades psicomotoras reforçou neste contexto a importância 
da psicomotricidade como meio de prevenção dos problemas de adaptação escolar com a 
tendência da utilização do movimento como meio educativo. 
Palavras-chaves: Psicomotricidade; Alfabetização; Prática Educacional. 

 

 

 
ABSTRACT 
The main objective of this work is to analyse some childrens psychomotor skills and show 
importance in school performance mainly to childrens aged six years and older. The author 
give theoretical subsidies for educational practice searching a better understanding of possible 
difficulties in the process of learning in the period of literacy. The research is characterized as 
qualitative descriptive, with the analysis of content as principal characteristic. The literature 
review was performed about psychomotricity, more specifically in the necessary abilities in 
early stage of writing. The analysis of the psychomotors abilities strengthened in this context 
the importance of the psychomotricity as way to prevent problems with regard to school 
adaptation. 
Key-words: Psychomotricity; literacy, educational practice. 
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INTRODUÇÃO 

O indivíduo comunica-se e transforma o mundo através do movimento, esse modo de 

expressão está ligado à criança desde a primeira idade tomando sua função no 

desenvolvimento do indivíduo. 

O desenvolvimento psicomotor de uma criança pode acontecer em sua plenitude 

através das experiências vividas por uma infância rica em oportunidades estimuladoras.   A 

capacidade de controle dos movimentos intencionais exige uma grande diversidade de 

vivências motoras, com atenção a aspectos qualitativos, como o ritmo, a coordenação, a 

descontração. 

Este trabalho tem como objetivo analisar algumas habilidades psicomotoras infantis 

descrevendo sua importância no desempenho escolar evidenciando algumas dificuldades 

existentes nas habilidades estudadas em crianças a partir dos seis anos de idade.  Podendo este 

estudo fornecer subsídios para outras pesquisas sobre o assunto, auxiliando estudantes e 

profissionais da área educacional, e conseqüentemente, em uma possível melhor intervenção e 

compreensão em suas atividades com relação ao processo ensino-aprendizagem. 

Assim sendo, a definição de alguns aspectos fundamentais do processo de controle da 

motricidade pode orientar propostas de atividades adequadas ao desenvolvimento da criança. 

O desenvolvimento das capacidades psicomotoras é de grande importância para a integração 

da personalidade, visto que as dificuldades com o próprio corpo e com os movimentos afetam 

a segurança, a auto-estima e as relações do indivíduo com os seus semelhantes.    
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A METODOLOGIA 

A pesquisa seguiu a estratégia de revisão de literatura e análise de conteúdo, sendo um 

estudo analítico.  

Quanto ao modelo de estudo, caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, qualitativa, 

tendo a análise de conteúdo como a sua característica principal e também como procedimento, 

perfazendo uma revisão de literatura sobre a psicomotricidade. 

Neste contexto a pesquisa é caracterizada como uma pesquisa indireta, com utilização 

de informações, conhecimentos e dados coletados, através de uma pesquisa bibliográfica, 

método bibliográfico (MATTOS, 2004). 

 O tratamento qualitativo advém de diversas fontes procurando assim realizar uma 

revisão da literatura visando a analise das habilidades psicomotoras necessárias a um processo 

de alfabetização e escrita com melhor facilitação em todo seu desenvolvimento. Em relação à 

delimitação do estudo, esta pesquisa foi restrita à revisão de literatura realizada de interesse ao 

objeto investigado. 

 

PSICOMOTRICIDADE COMO APORTE TEÓRICO 

No início do século XIX surge no discurso médico neurológico o termo 

Psicomotricidade que vem nomear as zonas do córtex cerebral situadas mais além das regiões 

motoras. Com as descobertas da neurofisiologia, constatam-se diferentes disfunções graves 

sem que o cérebro esteja lesionado ou sem que a lesão esteja claramente localizada. São 

descobertos distúrbios da atividade gestual, da atividade práxica. Assim a partir da 

necessidade médica de encontrar uma área que explique certos fenômenos clínicos é que se 

nomeia, pela primeira vez, o termo Psicomotricidade, no ano de 1870. As primeiras pesquisas 

que dão origem ao campo psicomotor correspondem a um enfoque eminentemente 

neurológico (SBP, 2003). 

No Brasil a Psicomotricidade foi baseada na escola francesa período em que as 

mulheres entraram no mercado de trabalho por força da segunda guerra mundial onde 
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consequentemente suas crianças eram colocadas em creches. O médico e psicólogo Henry 

Wallon por volta de 1925, refere-se ao movimento humano como uma categoria fundamental 

instrumentalizando a construção do psiquismo. Essa visão permite a Wallon relacionar o 

movimento ao afeto, à emoção, ao meio ambiente e aos hábitos do indivíduo, e discursando 

sobre o tônus e o relaxamento. 

Duas décadas depois aproximadamente 1947 o psiquiatra Julian de Ajuriaguerra, 

procura redefinir o conceito de debilidade motora, considerando-a como uma síndrome com 

suas próprias particularidades. Desse modo ele delimita com clareza os transtornos 

psicomotores que oscilam entre o neurológico e o psiquiátrico. Ajuriaguerra aproveitou os 

subsídios de Wallon em relação ao tônus ao estudar o diálogo tônico. A relaxação psicotônica 

foi abordada por Giselle Soubiran (SBP, 2003) e (ISPE-GAE, 2007). 

A educação psicomotora nos diz Lapierre e Le Boulch apud Oliveira  deve ser uma 

formação de base indispensável a toda criança. Oliveira reforça que o movimento é um 

suporte que ajuda a criança adquirir o conhecimento do mundo que a rodeia através de seu 

corpo, de suas percepções e sensações (OLIVEIRA, 2001).  

Dra. Helena Antipoff, assistente de Claparéde, em Genebra, no Institut Jean-Jacques 

Rosseau, trouxe ao Brasil sua experiência em deficiência mental, baseada na Pedagogia do 

interesse, derivada do conhecimento do sujeito sobre si mesmo, como via de conquista 

social... Em 1972, a argentina, Dra. Dalila de Costallat, estagiária do Dr. Ajuriaguerra e da 

Dra. Soubiran em Paris, é convidada a falar em Brasília às autoridades do Ministério da 

Educação, sobre seus trabalhos em deficiência mental e inicia contatos e trocas permanentes 

com a Dra. Antipoff no Brasil” (ISPE-GAE, 2007). 

Fonseca (1995) reforça que a psicomotricidade tende atualmente a ser 

reconceitualizada. A integração transdisciplinar  provavelmente se colocará no futuro a 

evolução e atualização do conceito de psicomotricidade . Assim, o autor expõe um fato 

comum que ocorre em todas as áreas da Ciência, devido à quantidade de informações que 

devem ser compartilhadas, pelas atuações e trabalhos transdisciplinares, e pelos diferentes 

novos olhares e abordagens que vêm surgindo a todo instante nas mais diferentes áreas. 
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Assim diversos conceitos se expressam com relação à psicomotricidade: 

 

A psicomotricidade tem como ponto de partida o desenvolvimento psicológico da criança, na 
medida em que acompanha as leis do amadurecimento do sistema nervoso através da 
mielinização. Uma das suas finalidades é preparar a base para a educação daquelas 
capacidades indispensáveis à aprendizagem escolar, evitando dificuldades tão comuns à 
alfabetização (ARAÚJO, 1998) 

 

A Psicomotricidade se conceitua como ciência da Saúde e da Educação, pois indiferente das 
diversas escolas, psicológicas, condutistas, evolutistas, genéticas, etc. ela visa a 
representação e a expressão motora, através da utilização psíquica e mental do indivíduo 
(AJURIAGUERRA 1986 ). 

 

Portanto a psicomotricidade surge como um meio de combater a inadaptação 

psicomotora apresentando uma finalidade reorganizadora nos processos de aprendizagem de 

gestos motores. Surgindo como um alicerce sensório-perceptivo-motor indispensável na 

contribuição do processo de educação e reeducação psicomotoras, pois atua diretamente na 

organização das sensações, das percepções e nas cognições, visando a sua utilização em 

respostas adaptativas previamente planificadas e programadas. 

 

PSICOMOTRICIDADE COMO CIÊNCIA DA EDUCAÇÃO  

A psicomotricidade como ciência da Educação, trabalha o movimento ao mesmo 

tempo em que põem em jogo as funções intelectuais. Assim, tal educação motora é ramo 

pedagógico da Ciência da Motricidade Humana que inclui a psicomotricidade, a dança, a 

recreação e reabilitação.  

As primeiras evidências de um desenvolvimento mental normal não são mais que 

manifestações motoras. Durante toda primeira infância até os três anos a inteligência é a 

função a qual é imediata do desenvolvimento neuromuscular. Mais tarde a inteligência e a 

motricidade se tornam independentes rompendo sua simbiose que só reaparecem nos casos de 

retardamento mental.  
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Ao nascer à criança é um ser indiferenciado e difuso, não consciente de si e de seu 

corpo, à medida que começa a se locomover, engatinhar, subir, descer escadas, entrar em 

contato com os outros, passa a tomar consciência de seu corpo e suas partes nas interligações.  

Pela sistematização do estudo do movimento procura-se a compreensão do homem e a 
vinculação entre a ciência (seu corpo teórico e coerência e a prática profissional) e a técnica 
(sua operacionalidade e eficiência). Desponta da necessidade de conhecer o ser humano 
através da sua motricidade a partir dos vínculos de dependência da cultura e da política, 
estabelecendo cientificamente relações de significação e organização entre o real e o possível 
(Lagrange, 1977:197).  

 

Portanto, se tratamos do real, tratamos de movimento e movimento é psicomotricidade 

e esta tem seus objetivos que levam o indivíduo ao desenvolvimento global.  

 

A APRENDIZAGEM DA LEITURA E DA ESCRITA: DESAFIOS EDUCATIVOS 

A aprendizagem da leitura e da escrita é um processo de construção pessoal do 

conhecimento, mas não pode acontecer sozinho sendo necessário a interação onde o outro é 

muito relevante. A aprendizagem  inicial baseia-se em idéias e representações prévias. 

Diez e Pausa (2004) enfatiza que as crianças tornam sua a informação que recebem, 

apropriam-se dela, baseando-se em seus próprios esquemas de conhecimentos, e segundo seus 

esquemas prévios constituirão seus conhecimentos de um modo ou de outro.  

Na área da linguagem como reforça Vygotsky (1991) a aprendizagem escolar nunca 

começa do zero, tendo uma pré-história que está definida pela interação que a criança tenha 

vivido com o mundo físico e social que a rodeia. Assim torna-se realmente importante 

conhecer e respeitar o momento que os alunos estão no momento da aprendizagem onde o 

professor poderá acompanhá-lo em seu processo de construção do conhecimento. 

Monereo apud Diez e Pausas (2004) afirma que apesar do papel importante do 

professor como mediador não se pode esquecer que o objetivo final é conseguir transferência 

de controle, onde o aluno ao final do processo  possa construir de forma autônoma as 

aprendizagens.   
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De acordo com Escoriza Nieto (1998) ao escrevemos, iniciamos por fazer uma 

discriminação visual de todos os detalhes das letras e do formato da palavra que está servindo 

como modelo. Depois relacionamos os símbolos impressos – as letras e a palavra – aos 

respectivos sons, aos movimentos articulatórios (mesmo que a criança não pronuncie em voz 

alta a palavra), aos movimentos gráficos (traçado gráfico a ser executado), aos significados 

(conceitos) e, a reprodução gráfica da palavra modelo.  

AUSÊNCIA DE ESTIMULAÇÃO DAS HABILIDADES BÁSICAS NECESSÁRIAS À 
ALFABETIZAÇÃO 

As análises feitas sobre os comportamentos envolvidos nos processos da leitura e da 
escrita, permitiram a classificação das várias habilidades básicas ou pré-requisitos necessários 
à alfabetização. Os pré-requisitos podem ser definidos como determinados conceitos que a 
criança deve adquirir e facilitando e permitindo a aprendizagem da leitura e da escrita.  

A aquisição dessas habilidades não se dá de forma espontânea, com o decorrer do 
tempo, é necessário que a criança seja submetida a um treinamento específico, de acordo com 
a fase de desenvolvimento em que se encontra. 

ESTUDO DAS HABILIDADES PSICOMOTORAS 

Analise das habilidades psicomotoras, ( a partir dos 6 anos ) justificando sua importância no 

desempenho escolar. 

 

Coordenação dinâmica das mãos:  

Interação dinâmica com o meio, neste caso os movimentos são específicos das mãos, 

presente nas atividades manuais como: escrever, pintar, desenhar, modelar. 

 

Importância no desempenho escolar:  

1. Sua dominância leva a criança a uma capacidade de controle dos pequenos músculos para 

atividades refinadas tais como: recorte, perfuração, colagem, encaixes, levando a um bom 

desempenho na escrita, com o controle das mãos e dos dedos tão necessários para uma escrita 

bem elaborada. 
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 2 .Sua falha leva a uma pobreza nas atividades gráficas, em suas elaborações, estereótipos e 

dificuldades de traçado. 

 

Coordenação dinâmica geral: 

Permite de forma econômica e eficaz os movimentos que interessam a vários segmentos 

corporais, implicados em um gesto ou uma atitude. Permite a aquisição de uma série de 

habilidades motoras cujo caráter é estritamente automático e nos quais os movimentos se 

adaptam grosso modo ao objeto. 

Importância no desempenho escolar:  

1. A dificuldade de coordenação dinâmica global,apresenta em determinados casos, marcha 

desordenada, atabalhoada, salto sem programação espacial, sem alternância de pés para 

atividades dirigidas, desconhecimento de direita e esquerda em si, levando a uma não 

dominância definida para escrita. 

2. Sua dominância leva a um controle e organização da musculatura ampla para a realização 

de movimentos complexos. Para um bom desenvolvimento da coordenação  dinâmica geral, as 

atividades devem seguir uma progressão, partindo de propostas simples para outras sucessivas 

e combinadas, seguindo do amplo para o específico. 

A criança tem uma boa noção do espaço à sua volta e do seu corpo em relação a esse 

espaço, envolvendo a noção de amplitude de movimentos. Controle de suas ações, com freio 

inibitório adequado entre uma ação e outra. Desenvolve força, velocidade, resistência, 

coordenação e habilidade. 

 

Controle postural – equilíbrio: 

É a base de toda a coordenação dinâmica geral, constitui o traço de união entre a 

consciência do próprio corpo e da ação, implica reflexão sobre si mesmo e a coordenação das 

ações num controle postural que não se pode desenvolver-se, organizar-se, estruturar-se, senão 

através da ação vivida.Capacidade de manter a estabilidade do corpo, mesmo que o centro de 

gravidade é desviado com o objetivo de adaptar-se às necessidades, em situações de 

deslocamento ou não. Levando a encontrar em si recursos para enfrentar a situação tais como:  
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• Flexibilidade dos membros inferiores; 

• Controle da bacia; 

• Consciência do peso; 

• Extensão da cabeça. 

O controle do ego a fim de dominar situações propostas, pois dominando suas ações a 

criança torna-se autônoma em relação ao adulto. 

Importância no desempenho escolar:  

1. O equilíbrio estático e dinâmico comprometidos pode causar uma postura 

inadequada, podem causar desarmonia global de movimentos, instabilidade motora. 

2. Sua dominância leva a uma melhor ação motora na postura e conseqüentemente na 

escrita em geral. 

O movimento de corrida possibilita deslocamento dos membros para 

determinada ação. Dá estabilidade ao corpo, sendo também necessária no 

deslocamento de segmentos corporais. O simples gesto de estender o braço e pegar um 

objeto, com os dedos em pinça, exige uma variação do tônus imprimindo aos 

músculos, permitindo que o gesto de preensão se sustente no espaço e o resto do corpo 

se mantenha numa postura adequada para o apoio.  

 

Controle Segmentar 

Permite e põe em evidência as possibilidades de independência dos braços em relação 

ao tronco, de controle dos diferentes segmentos e de controle emocional. 

Importância no desempenho escolar :   

1. Sua dominância é um excelente critério de orientação direita-esquerda, critério 

ligado à inteligência do sujeito com as possibilidades de organização do espaço.O 

domínio do próprio corpo se conquista a partir da tomada de consciência dos 

diferentes segmentos corporais, sendo assim, a criança pode obter: independência do 

braço em relação ao eixo corporal mais particularmente em relação à cintura 

escapular; independência dos membros inferiores em relação à cintura pélvica.  
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2. Sua falha pode acarretar uma dificuldade nos movimentos dos braços, 

prejudicando à escrita como também movimentos característicos como por exemplo: 

bater palmas. 

 

Organização do espaço: 

É a tomada de consciência da situação das coisas entre si, a possibilidade para a pessoa 

organizar-se perante o mundo que a cerca, de organizar as coisas entre si, colocá-las no lugar, 

de movimentá-las. Toda percepção do mundo é uma percepção espacial na qual o corpo é o 

termo de referência. 

“A estruturação espacial não se ensina, nem se aprende, descobre-se”. (Lapierre,1986). 

No entanto, é necessário que o processo educativo leve em conta a evolução da 

estrutura progressiva da noção de espaço, a fim de poder proporcionar os meios e motivações 

mais eficazes para ajudar essa descoberta. 

 

Importância no desempenho escolar:  

1. Sua dominância leva a uma noção de direção ( acima, abaixo, à frente, atrás, ao lado), de 

distância ( longe, perto, curto, comprido) em integração. Constitui requisito para a criança se 

encontrar em casa, na rua, na escola. 

A consciência do espaço representa uma preparação para aprender geografia e geometria, 

e obter uma visão do universo. 

2. Sua não dominância afeta tudo que diz respeito a arrumação, na escrita principalmente. 

 

Estruturação Espaço-temporal 

É a capacidade de avaliar tempo-espaço, interagindo-a real e convencionalmente numa 

sucessão em grandeza espacial.  Situar o próprio corpo no espaço, em relação a referenciais e 

obstáculos fixos e móveis. Uma boa orientação espaço-temporal depende de um bom esquema 

corporal é fundamental para a adequação de todos os movimentos de deslocamentos.  
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Importância no desempenho escolar:  

1. Permite ao indivíduo não apenas se movimentar e se reconhecer no espaço, mas também 

relacionar e dar seqüência aos seus gestos, localizar as partes do seu corpo e situa-las no 

espaço, coordenar sua atividade e organizar sua vida cotidiana. O desenvolvimento da 

linguagem na criança é um fator essencial dessa estruturação: o emprego de pronomes 

(eu,tu,ele), de verbos auxiliares sobretudo (ser e ter) e de tempos (presente, imperfeito, 

futuro) torna possível, que ela manifeste a aquisição da temporalidade: indicar o dia da 

semana: 6 anos; o mês: 7 anos; o ano: 8 anos; o dia do mês: 8-9 anos. 

2. Sua não dominância pode acarretar desordem seqüencial e desconhecimento 

conceitual.Havendo uma não regulação dos seus próprios deslocamentos em função de seus 

objetivos e das situações ambientais. 

 

Observação da Lateralidade 

A lateralização participa em todos os níveis do desenvolvimento da criança. Ela só se 

instalará definitiva e eficazmente quando passar por todas as etapas do seu próprio 

desenvolvimento: a coordenação óculo-motora, porquanto constitui simultaneamente a 

organização de percepções de diferentes ordens (táteis e visuais), envolvendo tanto a 

estruturação espacial como a coordenação motora.   È a capacidade motora de percepção 

integrada dos dois lados do corpo: direito e esquerdo. 

A predominância de um dos lados do corpo se faz em função do hemisfério cerebral. 

Os movimentos preferenciais de um dos lados de seu corpo determinam se o indivíduo é 

destro ou sinistro. 

Definida a lateralidade a criança poderá aprender a orientação, seriação, precisão e 

ajustamento espaço-temporal. A lateralidade depende de fatores hereditários e de dominância 

espacial adquirida, mediatizados pela educação. 

Em relação à educação a regra geral é ajudar a criança a lateralizar-se claramente. 

Importância para o desempenho escolar:  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 
12

1. Sua dominância leva a criança a aprender o gesto gráfico, a reprodução de formas de 

escrita, o encadeamento de diferentes modelos gráficos como base necessária à 

aprendizagem da escrita. 

2. Os problemas apresentados pela lateralidade tem dupla origem: fisiológica e cultural, 

podendo causar uma falsa sinistralidade e uma falsa destralidade, ou seja, uma lateralidade 

contrariada, onde as exigências maternas podem ter entrado em oposição com o 

desenvolvimento dela. As conseqüências podem ser catastróficas, do ponto de vista da 

motricidade e da orientação espaço-temporal da criança. Também o serão ao nível 

psicológico, que a criança fará então a aprendizagem do fracasso, na medida em que haja 

uma atitude de agressão ou rejeição, fruto da angústia da criança. 

 

Rapidez 

A prova de rapidez põe em evidência a eficiência motora, certos aspectos da 

personalidade tais como: impulsividade, escrupulosidade, ansiedade,instabilidade. 

Importância no desempenho escolar:  

1. É uma habilidade necessária para a aprendizagem, tornando a criança mais ágil para a 

realização de atividades em geral, como também de exercícios motores que são importantes 

para o desenvolvimento infantil. 

2. Sua falha leva a uma lentidão na realização de atividades tanto escritas como motoras. 

 

Conduta Respiratória 

O ato respiratório compreende duas fases: uma ativa, a inspiração, e outra passiva a 

expiração.  

A respiração é regulada pelo auto-reflexo pulmonar e pelos centros respiratórios 

bulbares, que se adaptam de maneira automática às necessidades de cada momento. Assim, se 

o sistema neurológico atua, a respiração se faz presente, em todas as ações psicomotoras, e 

uma boa oxigenação depende de uma boa educação corporal e dela, a respiratória. 

São fatos comprovados a estreita relação entre a conduta respiratória e a ansiedade da 

criança, assim como a possibilidade de apnéia e a sua capacidade de atenção. 
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O educador tem a função de educar para a correta respiração que é uma ação de vida.  

Importância para o desempenho escolar:  

1. A respiração deficiente diminui o nível de energia e das tensões desorganizando assim os 

movimentos. 

2. O bom controle da respiração só poderá ser efetuado com atenção e interiorização, será 

necessário levar a criança a uma calma global, antecedendo certo período de repouso. Um dos 

aspectos do controle de si, é importante por permitir uma ventilação pulmonar. Sua 

dominância desenvolverá uma melhor atenção e concentração muito importante para a vida 

escolar. 

 

CONCLUSÃO 

Após a análise das habilidades psicomotoras, conclui-se que vários problemas não 

aconteceriam junto à leitura, escrita e matemática se a psicomotricidade fosse utilizada como 

meio educativo, associada a exercícios gráficos e de manipulação. Proporcionando uma 

formação geral que entendemos não é uma cultura abstrata e sim um meio para dominar as 

dificuldades que o indivíduo enfrentará futuramente, no trabalho, lazer e sociedade. É também 

um importante meio de prevenção dos problemas de adaptação escolar. Mas a tendência para 

solucionar os atuais problemas de formação, é a utilização cada vez maior do movimento 

como meio educativo. 

A aplicação e a análise dessas avaliações possibilitam-nos a aparição de indicadores 

que serão analisados, como os bloqueios se instalaram no processo de aprendizagem. As 

avaliações servem de linha orientadora para formularmos intervenções educacionais, desde 

que não nos permitam excluir o sujeito como ser íntegro dotado de sua história única. 

Portanto, pode-se concluir que a criança que possuir um bom controle motor, poderá 

explorar o mundo exterior, fazer experiências concretas, adquirir várias noções básicas para o 

próprio desenvolvimento da mente, o que permitirá tomar conhecimento de si mesmo e do 

mundo que a rodeia. 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 
14

BIBLIOGRAFIA 

ARAUJO, Adriana Simões. Contribuições da Música no desenvolvimento Psicomotor da 

criança em idade pré-escolar. Universidade Estácio de Sá, Faculdade de Educação Física. 

Dezembro / 1998.  

AJURIAGUERRA, J. Manual de psiquiatria infantil. São Paulo: Masson,1986. 

ESCORIZA Nieto, J. (1998). Dificultades en el proceso de composición del discurso 

escrito. Em S. V Santuiste Bermejo & J. A. Beltrán Llera (Orgs.) Dificultades de aprendizaje 

(pp.147-162) España: Editorial Síntesis. 

FONSECA, Vítor da. Manual de obsevação psicomotora: significação psiconeurológica dos 

fatores psicomotores. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

ISPE-GAE. Instituto Superior de Psicomotricidade e Educação e Grupo de Atividades 

Especializadas. Disponível em: http://www.ispegae-oipr.com.br.  

Lapierre, A & Lapierre, A . A Educação psicomotora na escola maternal. São Paulo: 

Manole, 1986. 

LAGRANGE, G. Manual de psicomotricidade. Lisboa: (s.e.), 1977.  

MATTOS, Mauro Gomes de; ROSSETO JÚNIOR, José; BLECHER, Shelly. Teoria e 

prática da metodologia da pesquisa em educação física: construindo seu trabalho 

acadêmico: monografia, artigo científico e projeto de ação. São Paulo: Phorte, 2004.  

DIEZ Ascen, PAUSAS Ulzurrun.  A aprendizagem da leitura e da escrita a partir de uma 

perspectiva construtivista. Porto Alegre: ARTMED 2004. 

OLIVEIRA, Gislene de Campos. Psicomotricidade: Educação e Reeducação num enfoque 

Psicopedagógico. 5ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 2001. 

SBP. SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOMOTRICIDADE. Disponível em: 

www.psicomotricidade.com.br.  

VYGOTSKY, L. S. A Formação Social da Mente. São Paulo, Martins Fontes, 1991. 


