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1. Psicomotricidade: definição e áreas de atuação 

A Psicomotricidade é definida como uma ciência que tem como objeto de 

estudo o homem, por meio do seu corpo em movimento e em relação ao seu 

mundo interno e externo, segundo a Associação Brasileira de Psicomotricidade 

(1988). Está relacionada ao processo de maturação, atuação conjunta e 

harmoniosa de corpo e mente, resultando nas mais variadas habilidades 

cognitivas e emocionais. Assim, movimento, intelecto e afeto são o tripé que 

ampara a Psicomotricidade.  

Na literatura, diferentes conceituações são encontradas para esta área de 

atuação, sendo comum entre elas, o destaque para a importância do corpo e, 

assim, do movimento e da ação, como forma de relação e comunicação com o 

outro e o com o meio (RAMAIN, 1963; VAYER, 1969; AJURIAGUERRA, 1983; 

FONSECA, 1993). 

Destaca-se aqui a menção que faz Ajuriaguerra (1983) em relação à 

Psicomotricidade. Trata-se da “expressão de um pensamento pelo ato motor 

preciso, econômico e harmonioso”. Nessa perspectiva, no curso do 

desenvolvimento humano, o corpo em movimento atua de forma definitiva na 

comunicação do sujeito com o mundo. Sendo assim, motricidade, cognição, afeto 

e socialização são elementos indissociáveis, fato que remete à importância do 

Psicomotricista nas áreas da educação e da saúde, seja como ação profilática e 

educativa, seja como meio de intervenção em casos de atraso e ou alteração. 

 

2. Associação Brasileira de Psicomotricidade – Capítulo São 

Paulo 

A Associação Brasileira de Psicomotricidade (ABP) é uma associação sem 

fins lucrativos, que tem como objetivo agregar os psicomotricistas, profissionais e 

estudantes interessados na área. Fundada no Brasil em 1980, teve seu início no  
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Estado de São Paulo com um capítulo aspirante em 1995, liderado por Cacilda 

Gonçalves Velasco. Dez anos depois, Janice Rico Cabral retomou a 

representatividade que, em 2012, tornou-se Capítulo, com Vânia Ramos na 

presidência. Para a gestão 2017- 2019 foi eleita como presidente Claudia Renata 

Pinto dos Santos. 

Com o intuito de embasar, nortear e alinhar as ações em prol da 

Psicomotricidade, a equipe gestora da Associação Brasileira de Psicomotricidade 

– Capítulo São Paulo (ABP/SP) elaborou o presente documento. Desta forma, 

pretende-se manter a transparência, criando uma rede de trocas, aprendizagem, 

fortalecimento e união dos psicomotricistas e interessados. 

 

3. Quem somos 

MEMBROS DO CORPO DIRETIVO DA ABP - CAPÍTULO SÃO PAULO 

 GESTÃO 2017-2019 

 

 

CLAUDIA RENATA PINTO DOS SANTOS 

PRESIDENTE 

 

Mestranda em Ciências com ênfase em Pediatria pela Faculdade de 

Medicina da USP/SP, Especialista em Ergonomia (UNISA/SP),  

Psicomotricidade (FMU/SP), Obesidade e Emagrecimento (UGF/SP), 

Fisiologia do Exercício – Prescrição de Exercício (UGF/SP). 

Graduação em Educação Física (FAEM/BA). Colaboradora da 

Biovinci – Clínica do movimento; Pesquisadora pelo Laboratório de 

Estudo do Movimento do Instituto de Ortopedia e do Ambulatório de 

Endocrinologia Pediátrica do Instituto da Criança do HC-FMUSP. 

Docente no curso de Pós graduação em Psicomotricidade na FMU.  
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BARBARA TRAVASSOS BARRETO 

VICE-PRESIDENTE 

 

Especialista em Infância, Educação e Desenvolvimento Social 

(Instituto Singularidades/SP), Neurociência aplicada à Educação 

(UAM/SP) e Psicomotricidade (FMU/SP). Graduação em Educação 

Física (UNIÍTALO/SP).  Professora na Educação Infantil e Anos 

Inicias do Ensino Fundamental do Colégio Franciscano Pio XII. 

Docente no curso de pós-graduação em Psicomotricidade na FMU. 

 

 

MONIQUE MAYUMI KAMADA 

SECRETÁRIA 

 

Especialista em Neuropsicopedagia Clínica (IESC/SC), Educação 

Especial Inclusiva (IESC/SC), Psicomotricidade (FMU/SP).  Formação 

em Coaching  (SBC), Musicalização (ULM-CTJ-SP), PEI (CESP/SP), 

Deficiência Mental e Inclusão  (APAE- SP), Sistema Montessori 

(SEDES SAPIENTIAE-SP/EEIC-SP). Graduação em Pedagogia 

(FAC/SP). Coordenadora de Equipe Multidisciplinar e Terapeuta no 

Espaço Movimento Interdisciplinar. Docente do curso de Pós 

graduação em Psicomotricidade da FMU. 

 

 

CASSIA AKEMI YAMADA EGUTHI 

TESOUREIRA 

 

Especialista em Psicomotricidade pela Associação Vem Ser –

Unicastelo/SP; Especialista em Gestão Estratégica do Terceiro Setor 

(FMU/SP) e em Psicopedagogia da Educação Especial (UMESP/ SP). 

Graduação em Pedagogia, com habilitações em Administração 

Escolar e Orientação Educacional pela UMESP/SP. Atual Presidente 

da Associação Vem Ser /SP - Associação de Apoio à  Inclusão Social 

e Assistência ao Indivíduo com Necessidades Especiais. 

COMISSÃO CIENTÍFICA 
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FÁTIMA A. GONÇALVES                

 

Doutoranda em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência 

(UNIFESP/SP); Mestre em Ciências: Educação e Saúde pela Escola 

de Filosofia, Letras e Ciências Humana da Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP/SP); Graduação em  Educadora Física 

(ESEF/SP), Especialista em Psicomotricidade (FMU/SP) e com 

formação em Distúrbios de Aprendizagem (Instituto Langage); autora 

dos livros “Do Andar ao  Escrever, um caminho Psicomotor”; 

“Psicomotricidade & Educação Física –quem quer brincar põe o dedo 

aqui”; “Caderno de escrita infantil –progressão grafomotora para a 

aprendizagem da escrita”e “Matematizando – prática psicomotora na 

Educação Matemática”. Docente no curso de pós-graduação em 

Psicomotricidade na FMU. 

 

 

JANICE RICO CABRAL 

 

Especialista em Terapia Cognitiva (CTC/SP). Especialização em 

Psicomotricidade (ISPE-GAE-OINP). Graduação em Psicologia 

(UNIP/SP). Sócia fundadora da Associação Brasileira de 

Psicomotricidade Capítulo São Paulo (ABP/SP).  Coordenadora e 

docente do Curso de Pós-Graduação em Psicomotricidade na FMU. 

 

MÁRCIA ANDRADE 

 

Especialista em Saúde Mental da Infância e Adolescência- Santa 

Casa da Misericórdia/RJ; Especialista em Psicomotricidade 

Aucouturier;. Graduada em Educação Física- UFR; Pesquisadora de 

Campo da Metodologia IRDI-Indicadores de Risco do 

desenvolvimento Infantil IPUSP/FAPESP; Colaboradora do 'Programa 

de Bebês com risco no Desenvolvimento de Saúde mental"-

CRIA/UNIFESP; Coordenadora do Projeto Eclipsi- Espaço clínico  

Interdisciplinar de Psicomotricidade e Saúde integrativa. 
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MÁRCIA TOLEDO 

 

Doutora e Mestre em Ciências Médicas pela Universidade Estadual 

de Campinas; Especialização em Psicomotricidade – Organização 

Internacional de Psicomotricidade da OIP; Aprimoramento em 

Neurologia Infantil pela UNICAMP e Graduação em Psicologia pela 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Docente da 

Universidade Paulista - UNIP (Limeira/SP); Membro do Laboratório de 

Pesquisa em dificuldades, distúrbios de aprendizagem e transtorno de 

atenção DISAPRE/UNICAMP; Prática clínica no Centro de 

Investigação da Atenção e Aprendizagem –CIAPRE (Campinas/SP). 

 

SONIA RODRIGUES 

 

Doutora e Mestre em Ciências Médicas pela Faculdade de Ciências 

Médicas (FCM) da UNICAMP/SP (Área de Neurologia), Especialização 

em Psicopedagogia (PUC-Campinas) e em Psicomotricidade (ISPE-GAE-

OINP), Graduação em Pedagogia pela UNICAMP. Supervisora dos 

Cursos de Psicologia e Psicopedagogia Aplicadas à Neurologia Infantil no 

Programa de Aprimoramento Profissional da FCM/UNICAMP. 

Pesquisadora do DISAPRE (Laboratório de Investigação em Distúrbio, 

Dificuldade de Aprendizagem e Transtorno da Atenção - FCM/UNICAMP) 

e do CIAPRE (Centro de Investigação da Aprendizagem). Secretária da 

ABENEPI-Nacional; Membro do Grupo de Pesquisa CNPq 

Neurodesenvolvimento, Aprendizagem e Escolaridade. Docente dos 

Cursos Neuropsicologia Aplicada à Neurologia Infantil (FCM/UNICAMP) e 

Neuroaprendizagem e Transtorno do Aprender (Instituto Saber). 

 

 

NADIEJDA IVANOFF 

 

 

Mestre em Psicologia da Educação (PUC/SP), Especialista em 

Psicomotricidade (ISPE-GAE-OINP), Graduação em Pedagogia 

PUC/SP. Professora em cursos de graduação e pós-graduação em 

Psicopedagogia e Psicomotricidade na FAI e FMU. 
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VÂNIA RAMOS 

 

Doutora em Ciências Sociais e Mestre em Gerontologia (PUC/SP). 

Coordenadora geral da pós-graduação e do curso de 

Psicomotricidade do UNIFAI.  

 

     4. Missão 

Representar a Psicomotricidade no Estado de São Paulo para fortalecer o 

reconhecimento da sua atuação nas áreas de Educação e Saúde em prol do 

desenvolvimento harmonioso e integral do ser humano. 

 

5. Visão 

Exercer uma gestão com excelência, manter a Psicomotricidade no Estado 

de São Paulo com representatividade atuante, envolvida e reconhecida; validar e 

apoiar a atuação dos profissionais da área. 

 

6. Metas 

- Divulgar a Psicomotricidade e os seus campos de atuação no Estado de São 

Paulo; 

- Corroborar com o reconhecimento da profissão junto aos órgãos 

regulamentadores; 

- Estimular a produção científica em Psicomotricidade no Estado de São Paulo; 

 

7. Estratégias 

- Identificar e mapear os cursos de formação em Psicomotricidade, bem como os 

psicomotricistas do Estado de São Paulo;   
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- Estimular a captação de associados;  

- Estabelecer comunicação com os gestores, coordenadores, professores e 

estudantes das diversas formações em Psicomotricidade no Estado; 

- Promover atividades que favoreçam a renovação do conhecimento e o contato 

com profissionais de diferentes cidades do Estado (cursos, supervisões, 

formações, pesquisas e eventos); 

- Realizar convênios com centros de educação e saúde; 

- Estimular a formação de grupos de pesquisa para produção científica; 

- Buscar e divulgar artigos científicos que tenham a Psicomotricidade como base, 

de modo a ampliar e contribuir para a formação continuada do psicomotricista.  

 

8. Importância de ser associado da ABP/SP 

Fazer parte de uma associação é essencial ao profissional que pretende 

adquirir, trocar e maximizar o seu conhecimento. É por meio do contato com seus 

pares que se tem a oportunidade de expor e adquirir ideias. Como consequência, 

novos caminhos para a atuação prática podem ser traçados e novas 

oportunidades de trabalho podem, inclusive, surgir. Além disso, a sensação de 

fazer parte de uma comunidade com pensamentos afins, pode ser muito 

prazerosa, motivadora e estimulante.  

Para se associar a ABP é necessário estar filiado a um dos Capítulos 

brasileiros, preencher o formulário e enviar os documentos solicitados (conforme 

a categoria de sócio).  

 

Benefícios dos associados da ABP: 

 

 Participar de Assembléias Gerais, propor e debater os assuntos em pauta;  

 Participar da programação científica, enviar sugestões de tema para mesas 

redondas e cursos; 

 Fazer uso de descontos para inscrições em congressos, simpósios, 
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jornadas, seminários, cursos e palestras organizados pela ABP, entidades 

parceiras e conveniadas, independentemente do local de filiação; 

 Ter desconto em espaços terapêuticos e clínicas conveniadas; 

 Receber comunicados por e-mail sobre os atos administrativos da diretoria; 

 Receber carteira de identificação; 

 Receber selo-parceiro (somente para sócio institucional, de acordo com os 

critérios definidos pela ABP/SP). 

 

Maiores informações disponíveis em www.psicomotricidade.com.br 

 

9. Critérios de apoio a eventos e cursos 

 Para contribuir na divulgação e consolidação da Psicomotricidade como 

área de atuação em Educação e Saúde, a ABP/SP promove apoio a eventos, 

cursos, feiras, publicações e convênios, considerando os seguintes aspectos: 

• Temática; 

• Público; 

• Programação científica; 

• Entidade autora; 

• Local e data; 

• Objetivo; 

• Formato do evento (congresso, simpósio, curso, publicação, feira, entre 

outros); 

 As entidades e/ou pessoas que buscam apoio, devem especificar os 

aspectos citados acima para análise da ABP/SP. 

 

10. Critérios de supervisão profissional 

A supervisão de atendimento em Psicomotricidade deve ser entendida 

como um espaço de formação continuada e permanente do Psicomotricista. 

http://www.psicomotricidade.com.br/
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Espaço dedicado à discussão e trocas de saberes e fazeres sobre material clínico 

e educacional do supervisionado e do supervisor, ou seja, um espaço de 

aprendizagem mútua, para encontro e confrontação de idéias, reflexão e 

incertezas,  segundo Juan Mila (2007). 

É considerada a base para que profissionais das áreas da Educação e 

Saúde, como especialistas em Psicomotricidade, possam qualificar seu 

entendimento teórico-prático para a atuação em Estimulação, Educação, 

Reeducação e Terapia Psicomotora. 

A supervisão pode ser classificada em eixos de formação, seja na prática 

educativa; supervisão clínica (avaliação, diagnóstico e terapia); trabalho 

institucional (escolas, hospitais e serviços de saúde) e trabalho corporal 

específico para a formação do Psicomotricista. 

Os objetivos da supervisão em Psicomotricidade, segundo Juan Mila 

(2007), são: aprofundar a formação do Psicomotricista clínico e educacional; 

Ressaltar elementos para a compreensão da teoria e das técnicas de intervenção; 

Discutir a dialética entre teoria e prática Psicomotora; Aprofundar o conhecimento 

do Psicomotricista sobre sua atuação profissional; Aprimorar a formação e 

atuação dos profissionais segundo a ética da Psicomotricidade junto aos órgãos 

reguladores. 

Na supervisão, o Psicomotricista tem a possibilidade de estudar/trabalhar 

com profissionais especializados e habilitados na área, além de entrar em contato 

com diferentes abordagens de sua prática.  É um dos critérios a ser cumprido 

para se tornar sócio “TITULAR” e são necessárias 60 horas de supervisão 

(sempre documentadas por meio de declaração e registro de horas junto a 

secretaria do capítulo SP). 

 

 

11. Formação pessoal do psicomotricista 

Não apenas a teoria bem dominada, nem a prática cuidadosa garantem um 

bom trabalho psicomotor. Para acessar as dimensões cognitiva, afetiva, motora e 
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social do educando, aluno e/ou paciente, é imprescindível estabelecer o diálogo 

tônico, que servirá de apoio ao trabalho.  

Com a compreensão da própria corporeidade, o Psicomotricista torna-se 

consciente de seu papel de mediador corporal em sua atuação. Tal processo é 

conquistado em trabalhos de formação pessoal, intenso e contínuo; ao perceber-

se e conhecer-se corporalmente, suas possibilidades e limites, sua 

expressividade e seus possíveis bloqueios, no processo da busca de si mesmo.    

 

 

12. Contato 

Associação Brasileira de Psicommotricidade - Capítulo São Paulo 

Rua Barão do Triunfo, 88, conjunto 303 –Brooklin/São Paulo 

Cel: (11) 95298-8671   

Site: www.psicomotricidade.com.br 

E-mail: capitulosaopaulo@psicomotricidade.com.br 

  

 

13. Referências  

ABP. Associação Brasileira de Psicomotricidade. Disponível em: 
www.psicomotricidade.com.br . Acesso em: 05 jan. de 2017. 
 
AJURIAGUERRA, Julian. Manual de psiquiatria infantil. São Paulo: 

Ed. Masson, 1983. 
 
FONSECA, Vitor. Psicomotricidade, psicologia e pedagogia. São Paulo, 
Martins Fontes, 1993. 
 
MILA, Juan. El rol de la supervisión clinica em Psicomotricidad. Emociones y 
Psicomotricidad: Nuevas miradas sobre los transtornos del desarrollo y sus 
tratamentos. 26°Universidad de Verano, Coloquio. Paris: 2007. 

 
VAYER, Pierre. Educacion Psicomotriz y atrasso mental. Barcelona, editorial 

científico-médica.1969. 
 

http://www.psicomotricidade.com.br/
http://www.psicomotricidade.com.br/

