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RESUMO 

 

 

REZENDE, N. A. O olhar da Terapia Ocupacional sobre o desenvolvimento escolar de 

crianças com transtornos psicomotores. 2015. 39F. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação) – Universidade de Brasília, Faculdade de Ceilândia, Brasília, 2015. 

 

 

 

O presente trabalho tem como proposta evidenciar a participação do terapeuta 

ocupacional no desenvolvimento escolar de crianças com transtornos psicomotores. 

Considerando que a Terapia Ocupacional tem como função viabilizar estratégias de 

enfrentamento para as limitações da criança, quando é dada ênfase aos problemas no 

desenvolvimento sensoriomotor, psicossocial e/ou cognitivo, o profissional tem como 

objetivo proporcionar um melhor desempenho nas atividades da criança por meio da 

estimulação, atribuindo grande influência na dinâmica de ensino aprendizagem. Esta pesquisa 

pretende verificar como a Terapia Ocupacional pode ser inserida no processo de 

desenvolvimento escolar de crianças com transtornos psicomotores. Para tanto, foi realizado 

uma revisão bibliográfica de caráter exploratório, apresentando conceitos, importância e as 

principais contribuições da psicomotricidade e da atuação do terapeuta ocupacional no âmbito 

educacional infantil. Os diversos autores e artigos apontam a relevância do terapeuta 

ocupacional e do seu olhar para o favorecimento de um desenvolvimento escolar significativo 

de crianças com transtornos psicomotores. 

 

 

Palavras-chave: Desempenho Psicomotor; Educação; Desenvolvimento Infantil; Terapia 

Ocupacional. 



ABSTRACT 

 

 

 

This study has the purpose to evidence the participation of the occupational therapist 

in the school development of children with psychomotor disorders. Considering the 

Occupational Therapy has as function to enable coping strategies to the limitations of the 

child, when it is given emphasis to the problems in sensorimotor, psychosocial and cognitive 

development, the professional aims to provide a better performance in the child's activities by 

stimulation, assigning a high influence on the dynamics of teach-learning. This study aims to 

verify how the Occupational Therapy can be inserted in the process of educational 

development of children with psychomotor disorders. Therefore, a literature review with a an 

exploratory intent was conducted, presenting concepts, relevance and the main contributions 

of psychomotricity and the occupational therapist performance in the children's educational 

level. The several authors and scientific papers indicate the relevance of the occupational 

therapist and his view to the contribution of a relevant educational development of children 

with psychomotor disorders. 

 

 

Keywords: Psychomotor Performance; Education; Child Development; Occupational 

Therapy. 
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1 INTRODUÇÃO 

Muito se fala em Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva, e é bem 

verdade que diversas são as conquistas adquiridas no decorrer dos anos para garantir o acesso 

e permanência dos alunos que apresentam necessidades especiais dentro da escola, para que 

tenham os mesmos direitos à aprendizagem dos alunos cujo desenvolvimento está dentro dos 

padrões estabelecidos. 

A Constituição Federal de 1988 (inciso III do artigo 208) vem garantir como dever do 

estado o direito à Educação Especial, preferencialmente na rede pública de ensino, e por meio 

de atendimento especializado. Da mesma maneira, a fim de legitimar este direito, a Lei de 

Diretrizes de Bases da Educação Nacional (LDBEN – Lei nº 9.394/96) também assegura essa 

prerrogativa aos alunos especiais, garantindo não só o acesso e permanência, mas também um 

currículo adaptado, métodos, recursos e atendimento especializado e diferenciado aos alunos 

com necessidades especiais, na intenção de prestar um bom atendimento e incluí-los no 

processo educacional. 

Diante de todas essas conquistas e desafios que surgem em torno da Educação 

Especial, e de tantas doenças e conflitos que são diagnosticados, um contexto especial chama 

a atenção para o âmbito escolar, as crianças com transtornos psicomotores, pois se sabe da 

importância e da influência que as atividades psicomotoras têm no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Por transtorno psicomotor entende-se ser uma dificuldade na articulação corporal 

proveniente da carência de vivências motoras inerentes às fases do desenvolvimento humano; 

manifesta-se como inquietação ou apatia causando perturbações na vida, podendo refletir nos 

níveis cognitivo, social e afetivo (BORGHI e PANTANO, 2010). Esse transtorno pode ter 

fundo patológico ou disfuncional, constituindo um obstáculo para o bom desempenho na 

aprendizagem. 

Com isso, o presente trabalho destaca como objetivo a verificação do papel da Terapia 

Ocupacional diante as crianças com transtornos psicomotores na escola, considerando que é 

uma área que abrange em suas inúmeras possibilidades de atuação a intervenção na 

psicomotricidade do sujeito. 

 

A psicomotricidade pode, igualmente, definir-se como uma educação e 

uma reabilitação especialmente concebidas, desenhadas e 
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implementadas para satisfazer as necessidades desenvolvimentais 

únicas de indivíduos normais e excepcionais, tendo em vista a 

realização máxima possível do seu potencial humano total. 

(FONSECA, 2008, p. 09) 

 

De acordo com Le Boulch (1983), a educação tem o objetivo de favorecer um 

desabrochar humano que permita ao sujeito situar-se e agir no mundo através de constante 

transformação, permitindo um melhor conhecimento e aceitação de si, melhor ajustamento de 

conduta e uma verdadeira autonomia, além do acesso à responsabilidade no âmbito social. 

A aprendizagem é uma capacidade cerebral que sofre influências dos aspectos 

psicomotores, pois o indivíduo que possui alguma disfunção cerebral, consequentemente tem 

o funcionamento do cérebro alterado, o que ocasiona dificuldades no desempenho e no 

desenvolvimento dos estímulos psicomotores, conforme observado por Borghi e Pantano 

(2010). As autoras destacam que cada sujeito da aprendizagem é único e deve ser visto como 

tal, e que devem ser consideradas as habilidades cognitivas e cerebrais que envolvem esse 

processo, incluindo as habilidades psicológicas e motoras. 

Fonseca (2008, p. 09) defende que a psicomotricidade é um “campo transdisciplinar 

que estuda e investiga as relações e as influências recíprocas e sistêmicas entre o psiquismo e 

a motricidade”, sendo assim uma disciplina alvo do estudo de várias áreas científicas, 

incluindo a Terapia Ocupacional. 

Pelosi e Nunes (2011) ressaltaram a importância da atuação de profissionais da saúde 

na área da educação, cujas intervenções podem ser feitas por meio da identificação de 

recursos mais adequados para o aluno, considerando suas necessidades; da implementação de 

Tecnologias Assistivas e acompanhamento da adaptação do aluno; e das orientações aos 

envolvidos no processo de ensino aprendizagem (aluno, familiares e professores), quanto à 

necessidade de sistematização do aprendizado por meio de atividades diversificadas. 

O trabalho da Terapia Ocupacional no campo da educação, historicamente, se fez 

através da inserção do profissional na chamada Educação Especial, que era voltada para 

pessoas com deficiências, em instituições segregadas da rede regular de ensino, ou ainda do 

trabalho desenvolvido nas denominadas classes especiais dirigidas a Crianças com 

Necessidades Educacionais Especiais – CNEE. Em geral, o trabalho da Terapia Ocupacional 

nesse contexto educacional era caracterizado pelas atividades de apoio aos educadores com 

uma ação voltada especificamente para o estudante com deficiência, através de procedimentos 
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terapêuticos organizados sob os critérios de diagnósticos clínicos ou psicopedagógicos, 

avaliação de comportamento, critérios de faixa etária, entre outros (ROCHA, 2007). 

Atualmente a profissão conta com a Resolução n° 418/2012 do Conselho Federal de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional - COFFITO, que fixa e estabelece as diversas modalidades 

de atuação do Terapeuta Ocupacional, e em seu anexo X dispõe sobre os parâmetros de 

assistência terapêutico ocupacional em serviços, programas e projetos educativos formais e 

não formais, cuja descrição geral define as competências como: 

 

Procedimento que envolve o atendimento terapêutico ocupacional nas ações e 

programas educacionais que visam o desenvolvimento de potencialidades e 

elaboração de programas, projetos e ações junto ao ensino regular, a 

superação das desigualdades educacionais e a inclusão escolar, a formação 

para o trabalho, a promoção da sustentabilidade socioambiental, as 

especificidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade, a promoção 

da participação e a cidadania de crianças, jovens, adultos e idosos 

considerando também as necessidades específicas das populações do campo e 

das comunidades tradicionais, garantindo a equidade educacional. (BRASIL, 

2012) 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, é dever 

do Estado garantir gratuitamente a educação básica, que é obrigatória e composta pela 

educação infantil (creche ou entidades equivalentes e pré-escola), o ensino fundamental e o 

ensino médio, além do atendimento educacional especializado aos educandos com 

necessidades especiais, de preferência na rede regular de ensino, como consta no Art. 21 da 

referida Lei. 

A Educação Infantil trata-se da primeira etapa da educação básica, e tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, 

como estabelecido no Art. 29 da LDBEN, com alteração dada pela Lei n° 12.796/2013. 

O Art. 30 da LDBEN estabelece, em seu inciso I, que a educação infantil será 

oferecida em creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até 3 (três) anos de idade; e 

no inciso II, com alteração dada pela Lei n° 12.796/2013, consta que a pré-escola será 

oferecida a crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 

Fonseca (2008) afirma que o campo do desenvolvimento psicomotor e da 

aprendizagem apresenta uma relação interdisciplinar, e que é durante a idade pré-escolar que 
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deverão ser identificados problemas de desenvolvimento que possam trazer comprometimento 

a aprendizagem, uma vez que é nessa fase que devem ser desenvolvidas as aptidões pré-

escolares necessárias. 

Para Borghi e Pantano (2010), uma avaliação psicomotora fundamenta-se na 

realização de uma anamnese, contendo dados do histórico pregresso do desenvolvimento 

psicomotor da criança desde a gestação; de observação de aspectos neuromotores; e de análise 

dos aspectos psicomotores, como a lateralidade, esquema e imagem corporal, estruturação 

rítmica, praxia global, praxia fina, tipo morfológico, entre outros aspectos. 

Educar significa favorecer o crescimento e a adaptação da criança, permitindo a ela 

vivenciar experiências que valerão para o seu aprendizado. Tendo em vista a relevância do 

desenvolvimento escolar para a criança, os estímulos psicomotores são imprescindíveis até os 

seis anos de idade na preparação para a leitura e escrita. (BORGHI e PANTANO, 2010) 
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2 JUSTIFICATIVA 

A partir das experiências na graduação em Terapia Ocupacional na Universidade de 

Brasília foi possível observar a forte influência que o desenvolvimento psicomotor exerce nas 

atividades relacionadas ao ensino e aprendizado, e notou-se ainda que se delineavam 

dificuldades no processo de inclusão escolar de Crianças com Necessidades Educacionais 

Especiais – CNEEs, o que levou ao interesse e a busca pelo aprofundamento do tema. 

A Educação Psicomotora é um grande diferencial no desenvolvimento de crianças na 

escola primária, pois estimula e condiciona todas as aprendizagens pré-escolares e escolares, 

promovendo um desempenho funcional em domínios determinantes para uma vivência 

escolar satisfatória (LE BOULCH, 1984). 

O atraso no desenvolvimento global de uma criança influencia no processo de vivência 

da educação e na experiência de cada CNEE, que é diferenciada e muitas vezes mal 

compreendida. 

De acordo com o inciso III, Art. 15 do Decreto n° 3.298/1999, os órgãos e as entidades 

da Administração Pública Federal prestarão direta ou indiretamente à pessoa com deficiência 

o serviço de escolarização em estabelecimentos de ensino regular com a provisão dos apoios 

necessários, ou em estabelecimentos de ensino especial. Ou seja, é importante que seja 

assegurado que essas crianças terão acesso ao ensino regular e que o desempenho escolar seja 

devidamente acompanhado, com vistas ao alcance do padrão de sucesso escolar, que é 

estipulado por um modelo considerado normal. 

Segundo Borghi e Pantano (2010), estudar é uma atividade da vida humana que 

envolve componentes do funcionamento cerebral global, sendo essa experiência vivenciada de 

diversas formas de acordo com as características pessoais de cada sujeito, e exerce um forte 

impacto, pois pode promover ou não autonomia e independência. Desta forma, a educação é 

uma das áreas de intervenção dos terapeutas ocupacionais, uma vez que é da competência 

desses profissionais se valer de estratégias para a realização de atividades importantes para a 

vida, que por algum acometimento estejam comprometidas, ou não estejam sendo realizadas 

satisfatoriamente. 

Com esse estudo objetiva-se contribuir para publicação científica sobre o tema, 

ampliando a discussão na área da Terapia Ocupacional. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

• Destacar através de levantamento bibliográfico, o olhar da Terapia Ocupacional diante as 

crianças com transtornos psicomotores na escola. 

3.2 Objetivos Específicos 

• Verificar como as possíveis influências do transtorno psicomotor no processo de ensino 

aprendizagem da criança são encaradas pela Terapia Ocupacional; 

• Identificar quais as contribuições da Terapia Ocupacional diante o processo de 

desenvolvimento psicomotor da criança na escola. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

4.1 Psicomotricidade: As principais contribuições teóricas 

A psicomotricidade começou a ser investigada e estudada na França por Drupé, em 

1907, que através dos seus estudos clínicos chama a atenção para uma síndrome de debilidade 

motora. Médicos neurologistas começam a investigar através de uma linha do pensamento 

neurológico, onde evidencia o paralelismo psicomotor, causando um dano entre o 

desenvolvimento da psicomotricidade, afetividade e inteligência. A patologia cortical, a 

neurofisiologia e a neuropsiquiatria são conhecidas como as três vias de acesso do conceito de 

psicomotricidade. (LEVIN, 2003)  

Mais tarde tivemos a contribuição de Henry Wallon, médico, psicólogo e pedagogo, 

que caracterizou a atividade e o desenvolvimento da criança por um conjunto de gestos 

sincréticos com significado filogenético, expressão de uma modulação tônica e emocional de 

ajustamento ao meio ambiente. Wallon, um dos pioneiros a criar uma teoria para 

psicomotricidade, que relacionou o movimento do corpo, a emoção, ao meio ambiente. 

(FONSECA, 2008). 

A partir deste conhecimento, é Wallon também que nos chama a atenção em relação a 

motricidade da criança, onde diz que antes da apropriação da linguagem, a motricidade é 

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

de relacionamento com o ambiente a sua volta, assim, é a sua primeira resposta e interação de 

expressão emocional e de comportamento, onde se edificará o psiquismo. A este respeito 

Fonseca contribui: 

 

A motricidade ocupa um lugar especial na teoria Walloniana. Desde o 

nascimento, e mesmo ao longo do desenvolvimento intra-uterino, ela é uma 

das mais ricas formas de interação com o envolvimento externo, e é, na sua 

essência, um instrumento privilegiado de comunicação da vida psíquica. 

(FONSECA, 2008, p.15). 
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Então, foi de acordo com os estudos de Wallon que percebeu a psicomotricidade como 

um campo científico, o qual forneceu subsídios acerca do desenvolvimento neurológico do 

recém-nascido e da evolução psicomotora da criança. (FONSECA, 2008). 

Outro autor, que também contribuiu com seus estudos foi Piaget, apesar de seus 

estudos não ter o foco principal para a psicomotricidade, contribuiu de forma significativa ao 

estudar biologicamente o desenvolvimento humano, onde explica os principais mecanismos 

da epistemologia genética, principalmente o equilíbrio. Com isso, suas obras foram bem 

significativas explorando o campo cognitivo da criança e o seu desenvolvimento. Com isso, é 

Piaget que destaca e descreve o período sensoriomotor e da motricidade antes da aquisição da 

linguagem, abordando o desenvolvimento da inteligência, considerando a inteligência como 

uma adaptação ao meio ambiente e para que isso ocorra é necessário, a manipulação dos 

objetos do meio com a modificação dos reflexos primários. (OLIVEIRA, 2007). 

Edouard Guilman, inicia com as práticas psicomotora, através de exames psicomotor, 

provenientes de diferentes técnicas da neuropsiquiatria infantil, para reeducação psicomotora, 

que através de diferentes exercícios busca reeducar a atividade tônica. (LEVIN, 2003). 

De acordo com Fonseca (2008) Ajuriaguerra, médico muito conhecido pelos seus 

trabalhos de neurofisiologia, da neuropatologia e a da neuropsiquiatria infantil; trouxe grande 

contribuição para psicomotricidade ao redefinir o conceito de debilidade motora 

considerando-a como uma síndrome de propriedades particulares. Delimitou com nitidez os 

transtornos psicomotores, que altera entre o psiquiátrico e o neurológico. 

Em 1977, Samí Ali, lança propostas teóricas psicanalíticas e a respeito da 

psicomotricidade (LEVIN, 2003). 

A história da psicomotricidade no Brasil tem seus primeiros registros na década de 50, 

somente quando Gruspun, um psiquiatra infantil, e Lefévre, um neurologista, evidenciaram o 

movimento para o processo terapêutico da criança excepcional, atribuindo a distúrbios 

psiconeurológicos. 

Foi criado em Porto Alegre/RS, de acordo com a Sociedade Brasileira de 

Psicomotricidade (SBP, 2014), dentro da Secretaria de Educação de Estado, o serviço de 

Educação Especial, dirigido pela psicóloga Rosat, e inserido no atendimento a Ortopedia 

mental e a Educação Física para pessoas excepcionais.   

Em 1979, surge o 1º Encontro Nacional de psicomotricidade, promovido pelo Grupo 

de Atividades Especializadas (GAE), fundado em 1977. 

A respeito do GAE, Lussac (2004, p. 04) descreve: 
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Em 1977 é fundado o GAE, Grupo de Atividades Especializadas, que veio a 

partir de 1980 vários encontros nacionais e latino-americanos. O Primeiro 

Encontro Nacional de Psicomotricidade foi realizado em 1979. O GAE é 

responsável pela parte clínica e o ISPE, Instituto Superior de Psicomotricidade 

e Educação, destinado à formação de profissionais em psicomotricidade, se 

dedica ao ensino de aplicações da psicomotricidade em áreas de saúde e 

educação. Em 1982, o ISPE-GAE realiza o vínculo científico-cultural com a 

Escola Francesa através da exclusiva Delegação Brasileira da OIPR -

Organisation Internationale de Psychomotricité et de Relaxation. A SBP - 

Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, entidade de caráter científico-

cultural sem fins lucrativos, foi fundada em 19 de abril de 1980 com o intuito 

de lutar pela regulamentação da profissão, unir os profissionais da 

psicomotricidade e contribuir para o progresso da ciência, promovendo 

congressos, encontros científicos, cursos, entre outros. 

 

No ano 1980 é fundada a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade – SBP, presidida 

por Beatriz do Rego Saboya. E, dois anos depois, acontece o primeiro congresso promovido 

pela SBP no Rio de Janeiro. 

A SBP (2014) tem por objetivo contribuir com: 

 

1. A promoção de contatos e incentivos à cooperação entre os psicomotricistas 

e entre estes e as organizações dos diferentes Estados interessados em 

pesquisas científicas e no desenvolvimento teórico-prático das disciplinas 

ligadas à psicomotricidade. 

2. A coleta e difusão de informações sobre a psicomotricidade; estudo do 

currículo básico para a formação do psicomotricista;  

3. A organização de cursos de especialização em psicomotricidade, inclusive 

em colaboração com autoridades educacionais de saúde e outras;  

4. A promoção de palestras, encontros, seminários, jornadas, simpósios e 

congressos;  

5. O exame das questões éticas, morais e profissionais dos psicomotricistas, 

emitindo seu parecer;  

6. O incentivo de todas e quaisquer atividades científicas que estejam, direta 

ou indiretamente relacionadas com a psicomotricidade. 

A partir de 1968 a psicomotricidade foi difundida no Brasil, por meio de curso 

em universidades de diversos estados brasileiros. Primeiramente em escolas 

especializadas como recurso pedagógico, com o intuito de desenvolvimento 

das crianças excepcionais. Tendo a primeira formação acontecida no Rio de 

Janeiro, nos anos de 1970. Logo em seguida, cursos de formação com 
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abordagem em psicomotora relacional, valorizando o movimento espontâneo, 

e o mundo interno de cada indivíduo. (SBP, 2014)  

 

E em 29 de maio de 1989, sobe o Decreto Lei nº 97.782, foi autorizado no Rio de 

Janeiro, o primeiro curso de especialização em Psicomotricidade. E atualmente são diversas 

universidades e instituições que oferecem vários cursos com abordagem voltada a 

Psicomotricidade. (SBP, 2014).  

4.2 A importância da Educação Psicomotora 

Conforme já foi dito anteriormente, a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade – SBP 

tem como finalidade unir profissionais da psicomotricidade, contribuindo para o progresso da 

ciência. Lussac (2008) assim a define: 

 

Psicomotricidade é uma neurociência que transforma o pensamento em ato 

motor harmônico.  É a sintonia fina que coordena e organiza as ações 

gerenciadas pelo cérebro e as manifesta em conhecimento e aprendizado 

(SBP, 1999 apud LUSSAC, 2008, p. 05). 

 

É relevante observar e considerar os aspectos psicomotores da criança no processo 

ensino aprendizagem. Destaca-se que o processo de aprendizagem da criança acontece por 

fazer, da mesma forma que se desenvolve o seu corpo. Ou seja, mente e corpo se desenvolve 

em harmonia, um precisa do auxílio do outro. Portanto, é de suma importância de se trabalhar 

na escola, inserindo atividades que possam estimular o movimento corporal.  

Para Oliveira (2001) apud Fonseca (2008), o componente psíquico e o motor não 

podem ser vistos como componentes distintos, pois se trata de um só. Segundo o autor, a 

psicomotricidade visa fins educativos. E o desenvolvimento motor dentro do processo de 

aprendizagem é uma das habilidades e aptidões da criança, pois a mesma quando inicia o 

processo de aprendizado, necessita realizar algumas atividades de movimentos que 

posteriormente auxiliarão quando estiverem aprendendo a ler e escrever. Tais atividades são 

disponibilizadas no período pré-escolar, como colagem, recorte, pinturas, jogos e 

brincadeiras. Todas com sua especificidade, contribuindo para a coordenação motora da 

criança. 

A teoria da Cratty (1967, 1968a, 1968c, 1969, 1970a) apud Fonseca (2008, p. 252), 
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descreve conceito de aprendizagem sendo uma aprendizagem ativa (active learning), com 

base na motricidade, e destaca os seguintes princípios: 

1. o movimento é componente e não a base única do desenvolvimento das habilidades 

humanas; 

2. as experiências motoras desenvolvidas com crianças em idade escolar devem 

reforçar as habilidades grafomotoras, o autocontrole, o tempo de atenção, a memória 

visuoespacial e auditivo-rítmica de curto prazo e os diferentes níveis de vigilância exigidos 

pelo funcionamento da sala de aula; 

3. os vários conteúdos das aprendizagens escolares, como os pré-requisitos da leitura, 

da escrita e do cálculo, devem ser incorporados diretamente nas atividades motoras e lúdicas. 

Assim sendo, para este autor, a motricidade pode auxiliar significativamente atrasos de 

desenvolvimentos e dificuldades de aprendizagem da criança, e também melhorar a sua 

adaptação escolar. 

Ainda neste contexto de atividades motoras, Negrine (1995, p. 22) descreve: “a 

educação física infantil organiza seus conteúdos através dos jogos tradicionais ancorada na 

recreação e nos exercícios ginásticos com a finalidade de desenvolver a força, a velocidade, a 

agilidade, a destreza, a coordenação e o equilíbrio”. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais consistem em um documento estabelecido pelo 

Ministério da Educação e Cultura consideram essencial uma intervenção pedagógica na área 

da psicomotricidade, embora seja um tópico que não recebeu muita atenção em muitas das 

referências do âmbito educacional. Para tanto, o documento foi organizado em volumes, 

sendo o volume de número 08 correspondente à Educação Física, e nele diz que: 

 

As habilidades motoras deverão ser aprendidas durante toda a escolaridade, do 

ponto de vista prático, e deverão sempre estar contextualizados nos conteúdos 

dos outros blocos. Do ponto de vista teórico, podem ser observados e 

apreciados principalmente dentro dos esportes, jogos, lutas e danças. 

(BRASIL, 1996). 

 

Segundo Borghi e Pantano (2010), seria fundamental no ambiente pedagógico a 

investigação de um profissional em caso de suspeitas de alterações em relação as questões 

psicomotoras pois segundo as autoras: 

 

“Pesquisas realizadas mundialmente indicam que cerca de 5% das crianças em 

idade pré-escolar apresentam falhas psicomotoras (Zaragas et al, 2008; 
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Missiuna et al, 2006; Richardson e Montgomery, 2005; Rosenbaum, Missiuna 

et al, 2009; Gilberg e Kadesjo, 2003; Ruiz et al, 2003; Dewey, Kaplan e 

Crawford, 2002; America Psychiatric Association, 1994; Geuze e Van Dellen, 

1990; Richman, 1988)”. 

 

Podemos notar, a importância da psicomotricidade nas escolas como sendo um recurso 

pedagógico, visando o desenvolvimento das crianças com ou sem problemas. 

Nesse sentido, Le Boulch (1984, p. 13), declara que: 

 

A educação psicomotora concerne uma formação de base indispensável a toda 

criança que seja normal ou com problemas. Responde a uma dupla finalidade: 

assegurar o desenvolvimento funcional tendo em conta possibilidades da 

criança e ajudar sua afetividade a expandir-se e a equilibrar-se através do 

intercâmbio com o ambiente humano. 

 

Portanto, faz-se necessário que as instituições insiram, dentro do Projeto Pedagógico, 

projetos psicomotores, para que o mesmo tenha a devida atenção, pois é tão importante 

quanto necessário no processo de desenvolvimento da criança. E assim, ser considerado “um 

projeto educativo coerente, favorecerá um ambiente preventivo” (SÁNCHEZ, 2003, p. 13). 

Nesta ótica, é preciso ainda ressaltar, que cada criança passa por estágios, nos quais 

influencia no desenvolvimento da mesma. Assim sendo, Frostig (1970) considerada a autora 

norte-americana que mais introduziu na Europa os conceitos de psicomotriciade na 

perspectiva de educação pelo movimento, segundo Fonseca (2008), reforça a tese piagetiana 

de que “a inteligência tem a sua base fundamentada nas funções sensório-motoras precoces, 

pois é alicerçado nelas que a criança aprende os objetos, as ações, o espaço, o tempo, a 

causalidade, etc.” (FONSECA 2008, p. 292). 

Sendo assim, segundo as pesquisas apresentadas, pode-se afirmar que a 

psicomotricidade no desenvolvimento infantil é fundamental, pois a mesma desempenha um 

papel relevante na formação da criança. Cada indivíduo é formado pela inteligência, 

afetividade e motricidade de forma inseparável, e o movimento sendo a base para o 

crescimento psíquico é uma necessidade ao organismo da criança (OLIVEIRA E BOSSA, 

2002). 
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4.3 Atuação do Terapeuta Ocupacional no Desenvolvimento Psicomotor Infantil 

Os princípios fundamentais da Terapia Ocupacional são discutidos desde a criação da 

profissão, mas, segundo Hagedorn (2003) alguns consensos estão emergindo. Sobre a Terapia 

Ocupacional a autora diz: “está relacionada aos elementos-chave do desempeno ocupacional: 

o indivíduo e os papéis, ocupações e relações que a pessoa tem no ambiente em que vive”. 

Acrescenta ainda que os objetivos da profissão são habilitar e permitir que as pessoas sejam 

“competentes e confiantes em suas vidas diárias e, portanto, incrementar o bem-estar e 

minimizar os efeitos da disfunção ou barreiras ambientais”. 

Sobre os terapeutas ocupacionais a autora descreve que devem: “encorajar os 

indivíduos a engajarem ativamente nos processos de terapia e se tornarem parceiros com o 

terapeuta no desenvolvimento e direcionamento deste processo”. E acrescenta que a função 

dos mesmos é de “empregar atividades e tarefas de forma criativa e terapêutica para alcançar 

objetivos que sejam significativos e relevantes para a vida diária da pessoa”. 

Tais considerações sobre a Terapia Ocupacional são de suma importância, e 

consideradas relevantes para a compreensão do assunto, mas o presente capítulo tem como 

objetivo principal identificar a atuação do terapeuta ocupacional ao tratar-se de 

desenvolvimento psicomotor infantil. E como já vem sendo relatado nesta pesquisa, pode-se 

afirmar que o desenvolvimento psicomotor faz parte da evolução da criança, desde o seu 

nascimento. E de acordo com a maturação da criança é possível identificar dificuldades em 

seus movimentos. 

Existem três tipos de grupos que podem desencadear atraso no desenvolvimento 

segundo Majnemer A. (1988), são eles: 

• Crianças vulneráveis ambientalmente, que de acordo com o ambiente físico ou social 

podem ter delimitações no seu desenvolvimento;  

• Crianças biologicamente de riscos, por exemplo, a prematuridade;  

• Crianças diagnosticadas com síndromes ou outras patologias. 

O terapeuta ocupacional entra em cena ao utilizar a atividade humana 

terapeuticamente objetivando preservar, manter, desenvolver ou restaurar a capacidade 

funcional do sujeito, como regulamenta o Art. 4 da Resolução n° 8 de 1978 do COFFITO. 

Logo o profissional tem a responsabilidade de fazer uma avaliação funcional, identificando as 

demandas e necessidades, para então programar e realizar uma intervenção com atividades 

adequadas, podendo valer-se da ciência da psicomotricidade. 
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Segundo Rocha, Castiglioni e Vieira (2001), o terapeuta ocupacional tem condições 

necessárias de moldar sua prática e fazer a intervenção juntamente ao sistema escolar, desde 

instituições de educação infantil, diferente da função que realiza em clínicas, atuando de numa 

perspectiva preventiva e de reabilitação e em colaboração com outros profissionais. 

Acreditam ainda ser esta a chave para que o terapeuta ocupacional realmente obtenha sucesso 

nesse ambiente de atuação. 

Para Bartalotti e De Carlo (2001) o profissional de Terapia Ocupacional em sua 

atuação dispõe de características, tais como: o conhecimento sobre o desenvolvimento 

humano; o foco sobre a ação e desempenho ocupacional e a preocupação com as relações 

socioculturais, que torna o terapeuta ocupacional um profissional capacitado para se fazer 

presente e fornecer apoio ao processo educacional. 

Acredita-se então que o terapeuta pode contribuir, de forma significativa, para o 

processo de desenvolvimento psicomotor infantil. 

É preciso ressaltar que além da atuação do profissional de Terapia Ocupacional, a 

família também exerce um papel muito importante. Os pais devem ter ciência da importância 

de suas participações no reconhecimento da importância de tais atividades. Para King S, 

Teplicky R e King G (2004), os pais são para seus filhos, o maior tratamento, pois os mesmos 

conhecem suas crianças e o afeto e atenção contribui no desenvolvimento da criança. 



26 

5 METODOLOGIA 

5.1 Tipo de Estudo 

Esse estudo foi realizado pelo método de abordagem qualitativa, que de acordo com 

Creswel (2007), utiliza-se da observação de questões abertas, sendo capaz de investigar e 

compreender o significado do fenômeno em análise, e com o objetivo principal de interpretar 

e desenvolver temas a partir dos dados coletados. 

Para Gerhardt e Silveira (2009), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, e preocupa-se, portanto, com 

aspectos da realidade que não podem ser quantificados. 

Nesse trabalho optou-se por realizar uma revisão bibliográfica que é considerada um 

material proveniente de fontes de dados secundárias, ou seja, trata-se do levantamento de toda 

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

escrita. (LAKATOS e MARCONI, 1992). O recurso utilizado nessa pesquisa foi a busca por 

artigos científicos indexados em base de dados virtual. 

Um trabalho de revisão bibliográfica expõe resumidamente as principais ideias já 

discutidas por outros autores que discorreram sobre a problemática do estudo, mas trazendo 

características que se diferenciem dos trabalhos já produzidos, inovando para contribuir para o 

conhecimento científico. 

Trata-se ainda de um estudo de caráter exploratório, que é quando a pesquisa é realizada 

com o intuito de buscar uma abordagem do fenômeno pelo levantamento de informações que 

poderão levar o pesquisador a conhecer mais a seu respeito (GERHARDT e SILVEIRA, 

2009). 

Está inserido na concepção filosófica construtivista, em que a pesquisa gera significado a 

partir dos dados coletados, sendo o processo de pesquisa bastante indutivo, pois o objetivo é 

interpretar e dar sentido ao significado subjetivo das experiências estudadas, entendendo o 

contexto e a complexidade das visões para então desenvolver por indução um padrão de 

significado (CRESWEL, 2007). 
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5.2 Coleta de Dados 

A busca por informações para a elucidação da questão norteadora dessa pesquisa se deu 

pela coleta de dados bibliográficos. Assim, foi realizada uma pesquisa eletrônica por artigos 

indexados na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), que amplia achados em 

revistas e vários periódicos, tendo sido a pesquisa estendida a outras bases de dados com 

trabalhos submetidos na BVS, utilizando os descritores relacionados ao objetivo do trabalho, 

cadastrados na base de dados dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), cujos são: 

Desempenho Psicomotor; Educação; Desenvolvimento Infantil; Terapia Ocupacional. 

Referente à busca dos indexados eletrônicos, para os critérios de inclusão foram 

considerados os artigos completos; o idioma de publicação, sendo selecionados somente 

artigos em língua portuguesa; o ano de publicação, incluídos os trabalhos entre 2000 a 2014; e 

as referências cujo título abordava alguma palavra-chave atribuída ao tema da pesquisa. Como 

critérios de exclusão foram considerados artigos que não eram adequados ao tema e que não 

tivessem abordado o assunto educação. 

Objetivando-se uma busca mais ampla, foi feito o cruzamento dos descritores (palavras-

chave) relacionados ao tema para a pesquisa na base de dados. Todos os artigos encontrados 

foram analisados pelos critérios de inclusão, e os que se enquadraram passaram 

primeiramente por uma leitura seletiva de seus resumos, sendo os que não eram pertinentes ao 

objetivo dessa revisão bibliográfica desconsiderados pelos critérios de exclusão. 

Os artigos revisados contribuíram como fonte primária de conhecimento sobre a criança 

com transtorno psicomotor e sua vivência escolar, assim como sobre o olhar da Terapia 

Ocupacional nesse contexto. Foram selecionados 09 artigos, dos quais fazem parte estudos 

qualitativos, quantitativos e de revisão de literatura, realizados por diferentes métodos. 

Foi realizada uma leitura analítica e integral dos estudos escolhidos para compor o 

material de análise. Dessa forma, o procedimento de organização dos artigos utilizados seguiu 

as seguintes etapas: leitura seguida da sistematização das ideias de cada artigo; organização 

dos principais objetos de estudo em forma de tabela; separação dos dados quantitativos dos 

dados qualitativos; interpretação dos dados obtidos por meio das sínteses realizadas; e 

atribuição de significado das características principais de cada artigo. 



28 

5.3 Análise de Dados 

O método utilizado foi a análise de conteúdo na modalidade de análise temática. Gerhardt 

e Silveira (2009) referem que a análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa que tem por 

características metodológicas a objetividade, sistematização e inferência. Segundo Bardin 

(1979), ela representa um conjunto de técnicas de análise das comunicações que visam a 

obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção e recepção dessas mensagens (BARDIN, 1979 apud Gerhardt e 

Silveira, 2009). 

A técnica utilizada nessa pesquisa será a modalidade de análise temática, que trabalha com 

a noção de tema, o qual está ligado a uma afirmação a respeito de determinado assunto; 

comporta um feixe de relações e pode ser graficamente representada por meio de uma palavra, 

frase ou resumo (GERHARDT e SILVEIRA, 2009). 

Para Minayo (2007), operacionalmente, a análise temática ocorre em três fases, sendo elas 

a pré-análise, que consiste na organização do que vai ser analisado; exploração do material 

por meio de várias leituras; também é chamada de “leitura flutuante”. A exploração do 

material, que é o momento em que se codifica o material; primeiro, faz-se um recorte do 

texto; após, escolhem-se regras de contagem; e, por último, classificam-se e agregam-se os 

dados, organizando-os em categorias teóricas ou empíricas. E o tratamento dos resultados, 

sendo que nesta fase, trabalham-se os dados brutos, permitindo destaque para as informações 

obtidas, as quais serão interpretadas à luz do quadro (MINAYO, 2007 apud Gerhardt e 

Silveira, 2009). 
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6 RESULTADOS 

 O objetivo desse estudo é de apresentar e discutir os achados na literatura referentes à 

busca por evidências que ressaltassem o olhar da Terapia Ocupacional sobre o 

desenvolvimento escolar de crianças com transtornos psicomotores. Porém, a busca foi 

considerada de poucos resultados, sendo que não foram encontrados artigos que tratassem do 

tema de forma integral, observando todos os aspectos pesquisados. 

 Nesse contexto, os artigos encontrados foram selecionados criteriosamente, sendo 

utilizados 09 trabalhos na construção desse estudo, como mostrado na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 – Resultado da busca nas Bases de Dados e seleção de artigos pertinentes. 

Base de Dados Títulos Resumos Artigos Utilizados 

Biblioteca Virtual em Saúde – BVS 

e periódicos associados. 

Total Aceitos Total Aceitos Total 

18 15 15 11 9 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Durante a pesquisa bibliográfica foram encontrados muitos estudos referentes à 

Educação Inclusiva, no entanto a grande maioria não citava o transtorno psicomotor como um 

aspecto de diferenciação das crianças consideradas com necessidades educacionais especiais 

(CNEE). Na maioria dos artigos o transtorno psicomotor é citado como um componente 

derivado de outras patologias, de forma que não há muitos estudos que abordem esse fator 

como uma circunstância que também ocorre isolada de outras disfunções. 

Também foi pouco observado nos artigos encontrados a associação da Terapia 

Ocupacional à intervenção no desenvolvimento psicomotor de crianças, principalmente no 

âmbito da escola. Assim, observa-se que é um tema pouco explorado na área, porém não 

menos relevante, pois foi possível observar na construção teórica argumentada durante essa 

pesquisa que o terapeuta ocupacional tem muito a contribuir, direta ou indiretamente, com as 

crianças com transtornos psicomotores. 

 Dessa forma, os artigos selecionados têm o intuito de responder à questão norteadora 

desse estudo, de forma que cada em sua especificidade tem algo a contribuir com informações 

que abarcam o objetivo do trabalho, ampliando a discussão de forma integrada. 

 Segue abaixo a tabela com as principais informações dos artigos que constituíram os 

desdobramentos a serem discutidos. 
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Tabela 2 – Artigos selecionados para compor o estudo. 

Título Autores Ano Objetivos Considerações Finais 

Tendências da educação 

psicomotora sob o 

enfoque walloniano. 

CARVALHO, 

E. M. R. 

2003 Orientar a Educação Psicomotora 

sob o enfoque psicogenético de 

Henri Wallon. 

A Educação Psicomotora com base 

na teoria walloniana é um processo 

que acompanha e promove o 

desenvolvimento da criança e dos 

jovens em suas vicissitudes, 

centralizada em sua atividade e 

distribuída em campos funcionais, a 

saber: a motricidade, a cognição e a 

afetividade. 

Reflexões sobre as 

possíveis contribuições 
da Terapia Ocupacional 

nos processos de 

inclusão escolar. 

ROCHA, E. 

F.; LUIZ, A.; 
ZULIZN, M. 

A. R 

2003 Apresentar e problematizar as 

possibilidades das ações da 
Terapia Ocupacional no processo 

de inserção de crianças com 

deficiências na rede regular de 

ensino, a partir de um 

posicionamento epistemológico e 

ético diante dos conceitos que 

permeiam os discursos e as 

práticas atuais da Inclusão Escolar 

No cotidiano é que pequenas 

soluções contribuirão para a 
resignificação da inclusão escolar e 

da deficiência e para a 

potencialização dos atores 

envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem. 

A Terapia Ocupacional e 

as ações na educação: 

aprofundando interfaces. 

ROCHA, E. F. 2007 Contribuir para a reflexão sobre a 

construção da atuação da Terapia 

Ocupacional no campo da 
educação. 

As contribuições da Terapia 

Ocupacional no campo da educação 

devem visar uma práxis inspirada 
na busca das paixões alegres, a 

partir de um compromisso ético 

político com o sofrimento do outro. 

Intervenção psicomotora 

lúdica na construção do 

pensamento operatório 

SANTOS, S. 

R. M. C.; 

OLIVEIRA, 

V. B. 

2009 Investigar a influência de uma 

intervenção psicomotora lúdica na 

construção do pensamento 

operatório concreto e no 

desempenho neuromotor de 

crianças com lentidão no 

aproveitamento escolar. 

A interação dinâmica entre as 

aquisições lógicas, operatórias e 

espaciais via lúdico traz uma 

contribuição positiva crianças com 

lentidão no aproveitamento escolar. 

A prática da Terapia 

Ocupacional junto à 

população infantil: 
revisão bibliográfica do 

período de 1999 a 2009. 

GOMES, M. 

L.; OLIVER, 

F. C. 

2010 Levantamento Bibliográfico dos 

trabalhos desenvolvidos em 

Terapia Ocupacional junto a 
crianças no Brasil. 

Os trabalhos de TO descritos são 

desenvolvidos principalmente nas 

áreas de intervenção de saúde, de 
educação e de assistência social. 

A importância do brincar 

no desenvolvimento 

psicomotor: relato de 

experiência. 

SCALHA, T. 

B. et al. 

2010 Avaliar influência de atividades 

lúdicas associadas à participação 

da família no desenvolvimento 

psicomotor de crianças com 

necessidades especiais de 

0-3 anos. 

A intervenção lúdica proporciona 

boa estimulação psicomotora, 

principalmente associada à 

presença familiar. 

Possibilidades de Ação 

do Terapeuta 

Ocupacional na 

Educação Infantil: 

Congruência com a 
proposta da Educação 

Inclusiva. 

LOURENÇO, 

G. F.; CID, M. 

F. D. 

2010 Destacar as possibilidades de 

intervenção junto à educação 

infantil principalmente voltada 

para a prevenção primária e 

promoção do desenvolvimento 
infantil e discutir o quanto essa 

prática está sim em consonância 

com os preceitos da educação 

inclusiva. 

Reconhecemos que há congruência 

na atuação do terapeuta ocupacional 

quanto à proposta da educação 

inclusiva, principalmente com a 

perspectiva de atuação para 
promover o desenvolvimento e o 

aprendizado de todos os alunos com 

a participação e preocupação em 

contribuir para a formação dos 

profissionais e da comunidade 

escolar, com reestruturação do 

ambiente. 
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Continuação Tabela 2 – Artigos selecionados para compor o estudo. 

Considerações sobre a 

Psicomotricidade na 

Educação Infantil. 

ROSSI, F. S. 2012 Fazer algumas considerações 

sobre a importância da 

Psicomotricidade na Educação 

Infantil, visando o equilíbrio e o 

desenvolvimento motor e 

intelectual da criança. 

A estrutura da educação 

psicomotora é a base fundamental 

para o processo de aprendizagem da 

criança. Dessa maneira, 

compreendemos que a 

psicomotricidade contribui para o 

desenvolvimento global da criança 

(físico, afetivo e cognitivo). 

Percepção de professores 

sobre a relação entre 

desenvolvimento das 
habilidades psicomotoras 

e aquisição da escrita. 

DUZZI, M. H. 

B.; 

RODRIGUES, 
S. D.; 

CIASCA, S. 

M. 

2013 Avaliar o conhecimento de 

professores do ensino infantil e 

das séries iniciais sobre a relação 
entre habilidades psicomotoras e 

desenvolvimento da escrita. 

Há necessidade de os cursos de 

formação (graduação e pós-

graduação) introduzirem a 
psicomotricidade no seu currículo. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 Através da tabela é possível notar que nenhum artigo abrange a totalidade dos 

descritores pesquisados. Logo, nota-se uma carência na literatura científica em trabalhos que 

versem sobre a percepção e contribuição do terapeuta ocupacional com a educação 

psicomotora. 

De acordo com o estudo de Gomes e Oliver (2010), que analisaram artigos publicados em 

diversos periódicos com o intuito de identificar os campos de atuação dos terapeutas 

ocupacionais no contexto da infância, a Terapia Ocupacional (TO) pode desenvolver o seu 

trabalho com educadores, alunos, pais e até mesmo com a comunidade. Assim, acreditam que 

“a TO trabalha com a intenção de contribuir para a constituição de estratégias de cuidado e de 

enfrentamento das dificuldades vivenciadas pelos indivíduos em suas ações e cotidianos”. 

(GALHEIGO e AMPARO; 2008 apud Oliver; Gomes; 2010). 

Para Lourenço e Cid (2010), “a intervenção do terapeuta ocupacional está preocupada em 

garantir condições de desenvolvimento pleno de todos os alunos, independente da presença de 

alunos com deficiências mais severas”. E para atingir essa plenitude é necessário que o 

profissional tenha como premissa a certeza de que todos os alunos são dotados de 

subjetividade, reagindo a cada estímulo de maneira individual e diferente. 

Rocha (2007) reflete sobre a dificuldade que a educação enfrenta no Brasil, e em como 

isso prejudica a intervenção da Terapia Ocupacional, pois o cenário das escolas é de 

professores despreparados para entender a CNEE, salas de aula muito cheias e falta de 

infraestrutura das escolas. Diz ainda que a atuação do TO muitas vezes é até confundida com 

a dos educadores e suas estratégias, pois geralmente o TO não tem uma formação específica 

em relação ao conteúdo pedagógico. Assim: 
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Considerando a necessidade de romper com o paradigma da “normatização”, seja do 

corpo, seja do comportamento, das metodologias pedagógicas ou das organizações e 

relações sociais como premissa para o trabalho da Terapia Ocupacional na 

Educação, propomos, primeiramente, a rejeição por completo do conceito de 

“Integração Social” e da problematização do conceito de “Inclusão” para a 

elaboração de propostas de intervenção nessa área. (ROCHA, 2003 apud Rocha, 

2007) 

 

 De acordo com Lourenço e Cid (2010), a busca atual da Educação Inclusiva é por 

educação de qualidade para a diversidade dos alunos e as demandas presentes em sala de aula, 

com reformulações da forma de ensino tradicional. Dessa forma, Santo e Oliveira (2009) 

propõem medidas de intervenção psicomotora, cujo foco é escolar, com o elemento do lúdico 

como principal estratégia. Comprovam através de pesquisa que jogos em ambiente escolar 

pode ser muito positivo para crianças com dificuldades psicomotoras, pois ao participar desse 

brincar, as crianças internalizam melhor conceitos, regras e relações, inclusive matemáticas. 

A intervenção lúdica proporciona à criança exercitar suas potencialidades e se 

desenvolver. Os desafios, contidos nas brincadeiras, provocam o pensamento e levam a 

criança a alcançar níveis de desempenho que só as ações conseguem, subjetivamente, através 

da melhora qualitativa das atividades realizadas pelas crianças. (CUNHA, 1997; 

LORENZINI, 2002 apud Scalha et al, 2010). 

A psicomotricidade está presente em todas as atividades do desenvolvimento motor das 

crianças, contribuindo para o conhecimento e o domínio de seu próprio corpo. Ela constitui-se 

como um fator indispensável ao desenvolvimento global e uniforme da criança, e é tida como a 

base fundamental para o processo de aprendizagem dos indivíduos. (ROSSI, 2012) 

 Quando associada à educação, a psicomotricidade pode auxiliar crianças no processo 

de ensino aprendizagem, fomentando o desenvolvimento da escrita. De acordo com Duzzi et 

al (2013), os professores não demonstraram conhecimento sobre a relação entre 

desenvolvimento das funções psicomotoras com aprendizado da escrita, o que é preocupante, 

pois trata-se do desconhecimento de um aspecto extremamente importante para o aprendizado 

infantil. 

 Carvalho (2003) diz que: 

 

A Educação Psicomotora se coloca no sentido de uma educação que não se restringe 

apenas ao saber escolar ou então, ao aperfeiçoamento específico da motricidade, 

porém, dirige-se à formação da personalidade, à sua expressão e organização através 

das atividades humanas de relação, realização e criação. Esta compreende a 
educação do ser humano nos seus aspectos corporais, motores, emocionais, 

intelectuais e sociais (CARVALHO, 1996 apud Carvalho, 2003). 
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 A Terapia Ocupacional quando se apropria desse saber e atua na Educação 

Psicomotora, pode contribuir utilizando dos diversos recursos psicomotores de estimulação 

aos movimentos da criança, de motivação da capacidade sensitiva e perceptiva, no 

descobrimento e expressão das suas capacidades, assim, minimizando as dificuldades de 

aprendizagem da criança com transtorno psicomotor. E pode também atuar de forma indireta, 

com orientação aos educadores, pais ou ainda à comunidade. 
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7 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A partir da verificação de qual seria o olhar da Terapia Ocupacional diante de crianças 

com transtornos psicomotores na escola, foi possível identificar que a mesma tem um papel 

fundamental no desenvolvimento psicomotor da criança no processo educacional. A presente 

pesquisa aponta a necessidade de o terapeuta ocupacional atuar junto à instituição escolar, 

tendo o apoio da família objetivando um desenvolvimento significativo. Nesse sentido, pode-

se observar a importância desses profissionais serem inseridos no processo de formação 

inicial da criança, tendo contato direto com questões referentes à educação, principalmente 

quanto à atuação a partir da educação infantil. 

Com base em um histórico e por meio do discurso de diversos autores mencionados 

nesta pesquisa, verificou-se também que o desenvolvimento da psicomotricidade não possui 

conceito único, mas diversos olhares e contribuições de ciências vindas da filosofia, 

psicologia, psiquiatria, biologia, neurologia, pedagogia, entre outras. 

Também foi possível verificar a importância de identificar as possíveis influências do 

transtorno psicomotor no processo de ensino aprendizagem. Pois é a partir dessa identificação 

que o profissional deve propor atividades que possam contribuir para o processo de 

desenvolvimento psicomotor da criança. 

Para que a avaliação do terapeuta ocupacional observe todos os aspectos relevantes 

para compor uma intervenção nos casos de crianças com transtornos psicomotores, faz-se 

necessário uma anamnese, com a intenção de obter informações sobre o histórico da gestação, 

concepção e evolução pós-natal, etapas do desenvolvimento psicomotor e atividades da vida 

diária (nível de independência). É importante saber ainda sobre os aspectos neuromotores da 

criança, como: presença de paratonias, sincinesias, instabilidades tônicas, tiques ou ainda, 

instabilidade motora da atenção. A observação psicomotora é primordial, fazendo-se 

necessário colher dados da: cinestesia, lateralidade, imagem proprioceptiva, estruturação 

rítmica, praxias global e fina, imitação de gestos e observação do desenho da figura humana. 

Logo, constatou-se a relevância em observar e considerar os aspectos psicomotores da 

criança, pois estes compõem os processos cerebrais intrínsecos à aprendizagem, que 

envolvem capacidades e habilidades tais como: memórias, atenção, linguagem oral, 

processamento auditivo e visual, habilidades sociais, comportamento e habilidades 

emocionais, habilidades motoras, entre outras. Portanto, é de suma importância que se 
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trabalhe na escola com atividades que possam estimular as aptidões psicomotoras da criança. 

Quanto às contribuições da Terapia Ocupacional diante do processo de 

desenvolvimento psicomotor da criança na escola, verificou-se que o terapeuta ocupacional é 

fundamental, não só na fase educacional, quanto desde o seu nascimento. Pois por meio da 

presente pesquisa foi possível constatar que desde muito cedo é possível notar atrasos 

psicomotores. Dessa forma, quanto mais precoce for realizado um trabalho de intervenção, 

mais eficaz ela será, sendo que cada plano terapêutico é de acordo com a necessidade e 

demandas de cada criança. 

Hagedorn (2003) reflete sobre o olhar da Terapia Ocupacional para as formas como os 

indivíduos se relacionam com o meio em que se inserem, a partir dos papeis que exercem e da 

forma como se relacionam com outros, a objetivar que vivenciem suas atividades cotidianas 

plenamente, com confiança, reduzindo o máximo possível às disfunções e quaisquer 

inacessibilidades ligadas ao ambiente. 

No contexto das crianças com transtornos psicomotores, a Terapia Ocupacional pode 

favorecer o desenvolvimento, permitindo a criança vivenciar experiências que valerão para 

seu aprendizado. Dessa forma poderá promover a integração da criança com o seu meio 

ambiente, fortalecer a autoconfiança, fomentar a tomada de consciência do corpo, estimular o 

pensamento e a iniciativa, minimizar as dificuldades de aprendizagem, entre os demais 

alcances possíveis. 

As evidencias apontaram que além da atuação do profissional de Terapia Ocupacional, 

a família também exerce um papel muito importante, no processo de desenvolvimento da 

criança. Para King S, Teplicky R. e King G. (2004) os pais são para seus filhos, o maior 

tratamento, pois os mesmos conhecem suas crianças e o afeto e atenção contribui no 

desenvolvimento. 

É ressaltado por Carvalho e Scatolini (2013) que “o uso da atividade não é uma 

‘receita de bolo’ e, portanto, não há um único recurso específico para cada queixa, pois cada 

pessoa é única e, assim, é necessário que se construa um campo de conhecimento para atendê-

la em seu valor subjetivo.” Logo, é imprescindível que o terapeuta ocupacional faça a análise 

das atividades a serem trabalhadas, tendo em visto a multiplicidade dos contextos em que as 

crianças estão inseridas, considerando suas habilidades e capacidades de realizar a atividade 

satisfatoriamente. 
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Portanto confirma-se a hipótese de que é tão possível quanto necessário o olhar da 

Terapia Ocupacional sobre o desenvolvimento escolar de crianças com transtornos 

psicomotores. Pois, por meio desta pesquisa verificou-se que, identificando as causas, 

respeitando as fases psicomotoras das crianças, fazendo a intervenção o mais cedo possível e 

oferecendo as crianças atividades de acordo com as necessidades de cada uma, é possível 

realizar desenvolvimento psicomotor significativo. Ressaltando que cada criança tem um 

tempo de maturação, e que a intervenção pode levar até anos para obter-se um resultado, e em 

alguns casos nem sempre o resultado será o esperado. Pois o desenvolvimento de cada criança 

é individual e subjetivo. 
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