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RESUMO

Este estudo tem como tema a psicomotricidade no processo de alfabetização, e teve o seguinte questionamento: qual o impacto do trabalho com 
a psicomotricidade no processo de alfabetização e letramento de duas turmas do primeiro ano do Ensino Fundamental em uma escola privada do 
Distrito Federal? Para dar tratamento a este problema de pesquisa, o estudo teve como objetivo geral: analisar o impacto do trabalho com a 
psicomotricidade no processo de alfabetização e letramento de duas turmas do primeiro ano do Ensino Fundamental em uma escola privada do 
Distrito Federal. Como específicos: identificar as concepções das professoras sobre alfabetização e letramento; verificar a intercessão da ação 
pedagógica com a práxis psicomotora; identificar se o tempo direcionado no planejamento do professor para trabalhar a psicomotricidade 
contribui com a aprendizagem dos alunos. Sendo assim, optamos pela pesquisa de caráter qualitativo com o uso do questionário e observação 
como instrumentos da pesquisa, na qual contamos com a participação de duas professoras regentes do 1° Ano do Ensino Fundamental de uma 
escola privada do Distrito Federal. Para a análise e a interpretação dos dados, agrupamos os dados em três categorias, diante das informações 
colhidas por meio da observação e do questionário aplicado, a saber: a concepção da psicomotricidade do ponto de vista das professoras; 
estratégias utilizadas para trabalhar com a psicomotricidade; práticas de letramento utilizadas pelas professoras no processo de alfabetização. Os 
dados demonstraram que não houve impacto do trabalho com a psicomotricidade, pois apesar das professoras terem a consciência do beneficio, 
sua prática pedagógica deixa a desejar. Não tivemos acesso ao planejamento das professoras mas parece que este fica a cargo de um professor 
especifico de psicomotricidade da escola. Identificamos que as professoras dão a devida importância de alfabetizar letrando. Devido à relevância 
do tema desse estudo, esperamos contribuir para que docentes que lecionam nos anos iniciais, onde as crianças que lidam com movimentos 
significativos para o processo de alfabetização, possam refletir acerca de suas práticas pedagógicas. Considerando a importância da 
psicomotricidade tanto no planejamento quanto na execução do processo de ensino-aprendizagem.
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