SERMAIS
A importância da organização psicomotora para o raciocínio
lógico-matemático: Um olhar psicopedagógico
A psicomotricidade é uma área do conhecimento que aprofunda a noção do corpo e a organização
neuropsicomotora, aspectos fundamentais para qualquer processo de aprendizagem. Então, podemos
aﬁrmar que existe uma relação entre as organizações psicomotora e a cognitiva, em especial a relação entre
inteligência lógico-matemática e dois elementos básicos psicomotores: esquema corporal e estruturação
espacial.
O esquema corporal é a representação global que a criança tem do seu próprio corpo, é a
conscientização das suas possibilidades motoras e das suas possibilidades de ação e expressão. Já a
estruturação espacial diz respeito à orientação e estruturação que o sujeito realiza do mundo exterior.
Primeiramente, a criança toma consciência de si mesmo no espaço, tendo seu próprio corpo como
referencial, depois se situa a partir de objetos e pessoas e, posteriormente, toma consciência das coisas em
si, que podem estar estáticas ou em movimento. Sendo assim, há uma implicação entre a motricidade e o
desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, visto que há um tripé que sustenta a construção do
conhecimento, sendo eles: a inteligência corporal sinestésica, a inteligência lógico-matemática e a espacial.
Diante dessas discussões, compreendemos que o raciocínio lógico-matemático vai se desenvolvendo de
forma signiﬁcativa quando a criança aprende experimentando com o corpo e descobrindo esse corpo. As
aprendizagens têm mais sentido quando há um olhar do educador que compreende o lugar do corpo no
desenvolvimento cognitivo da criança. Proporcionar o trabalho de corpo no espaço escolar exige um
entendimento mais amplo e completo do desenvolvimento do indivíduo.
Na aprendizagem da matemática, podemos destacar a importância do trabalho com o corpo no estudo
inicial da geometria, pois “a geometria, num primeiro momento, pode ser vista como imagem que se percebe
através dos movimentos; portanto, a primeira geometria é constituída pelo corpo” (SMOLE, 1996; 122).
É importante lembrar que a simples manipulação do objeto, em si, não favorece o raciocínio
lógico-matemático, são as ações mentais sobre os objetos que o favorecem. As ações manipuláveis dos
sujeitos, de forma isolada, não podem ser consideradas como experiências lógico-matemáticas, e sim as
ações e a relação que se estabelecem entre o sujeito pensante e o objeto. As operações mentais, que
interferem nas deduções, têm sua origem nas experiências já vivenciadas. Como nos lembra a perspectiva
piagetiana, toda nova aprendizagem se insere num conjunto das aquisições anteriores à aprendizagem das
estruturas lógicas no período pré-operatório, dessa forma, a apreensão de estruturas lógicas faz uso de
experiências anteriores.
Com base nos pressuposto apresentados, pensamos que, quando uma criança apresenta diﬁculdades
na aprendizagem da matemática, é possível que a mesma não tenha desenvolvido bem elementos básicos da
psicomotricidade, como: esquema corporal, lateralidade, estruturação espacial e orientação temporal. Esses
elementos estão atrelados ao desenvolvimento motor global, que deve ser estimulado por experiências
vivenciadas com o corpo na Educação Infantil, quando a criança sai do período pré-operatório para o período

operatório concreto. Sendo assim, atividades que envolvem o jogar dominó, dados, varetas, cantarolar
parlendas, cantigas de roda, brincadeiras com corda ou amarelinha auxiliarão em atividades matemáticas em
que seja necessário um bom desenvolvimento da percepção e localização espacial, bem como no
desenvolvimento de noções de medidas e números. Já brincadeiras com sombras e pipas ajudarão,
posteriormente, na vida escolar do indivíduo, quando forem necessárias a identiﬁcação, classiﬁcação e
comparação de formas geométricas e identiﬁcação de simetrias.
Culturalmente, as instituições formais de aprendizagem separam as atividades que envolvem o corpo
das atividades que envolvem o raciocínio, pois há uma desvalorização das atividades corporais. No entanto,
para Piaget (apud FONSECA, 2008;76) “a inteligência é a resultante e o resultado da experiência do indivíduo”.
É através da experiência, como a vivência psicomotora, que o indivíduo integra e incorpora o mundo exterior
e o transforma, por meio da assimilação e acomodação. Piaget (apud FONSECA, 2008;76) destaca a
“experiência como ação e, portanto, como motricidade”. Para Betencourt (2007; 35) “a função motora, o
desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento afetivo estão intimamente ligados.” Dessa forma, pode-se
aﬁrmar que um processo educacional comprometido com o desenvolvimento pleno dos sujeitos prevê, em
suas práticas, o trabalho como habilidade e competência motora.
Diante das aﬁrmações apresentadas, defende-se que é de suma importância pensar o raciocínio
lógico-matemático atrelado à função corporal na formação do conhecimento, especialmente na primeira
infância (Educação Infantil). As crianças pequenas têm um modo de conhecer e explorar o mundo e se
expressar sobre ele muito associado às experiências corporais, sensoriais. A partir desse entendimento, a
capacidade corporal-sinestésica pode ser utilizada como forma de aprendizagem.
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