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RESUMO 

 

ROCHA, Tamires Duarte de Queiroz. A Psicomotricidade e o perfil pedagógico dos 

professores de Educação Infantil – Modalidade creche: uma interlocução entre teoria 

e prática. 2018. 56f.  Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação 

Psicomotora) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

A Psicomotricidade é uma formação de base, visto que é considerada uma ciência que 

estuda o corpo em movimento e tem como objeto de estudo o homem como ser completo, 

em seus aspectos afetivo, cognitivo, motor e social, logo é indispensável a toda criança, 

pois pode auxiliar todo o seu desenvolvimento, percebendo a si mesma e ao meio. É neste 

aspecto que o professor de Educação Infantil deve entender a Psicomotricidade como uma 

ciência que busca compreender o ser humano em sua totalidade. Nota-se que, em algumas 

creches da rede municipal do Rio de Janeiro, não há preocupação em priorizar a prática 

de atividades psicomotoras. Neste sentido, este trabalho teve por objetivo buscar 

compreender a prática pedagógica dos professores de uma creche do município, com o 

intuito de identificar os conhecimentos dos professores sobre a Psicomotricidade e suas 

contribuições para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Para tanto, contamos 

com entrevistas, observação da prática e análise de textos teóricos que favoreceram a 

reflexão constante entre prática e teoria. Utilizamos autores que estudam a história da 

Educação Infantil, como Kuhlmann Junior ((2010), Silva e Francischini (2011), Kramer 

(1997) e outros. Na área da Psicomotricidade, contamos com a contribuição de Wallon 

(2005), Le Boulch (1984), Mastrascusa e Franch (2016), Fonseca ((1998, 2008) e outros. 

Também houve o estudo a partir das leis que afetam a educação Brasileira, como a 

Constituição Brasileira de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

de 1996 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, de 2009. Com 

base nessas informações, houve a pretensão de demonstrar para os leitores, a partir do 

recorte apresentado na creche pesquisada, a importância da Psicomotricidade e a relação 

entre teoria e prática, que favorece o desenvolvimento e aprendizagem das crianças de 

creches.  

 

Palavras-chave: Psicomotricidade. Formação de Professores. Educação Infantil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação Infantil constitui, hoje, um segmento importante no processo 

educativo, mas não foi sempre assim. O início da história da Educação Infantil foi 

marcado pelo assistencialismo, ou seja, era uma educação voltada somente para o cuidado 

enquanto os pais trabalhavam (KUHLMANN JR., 2010). Segundo Rizzo (1998, p.12) 

 
As primeiras ideias sobre educação da criança pequenina de que se tem notícia 

estão registradas em documentos deixados por Platão e nos apontam como 

objetivo da educação, que seria feita no lar, o preparo para o exercício futuro 

da cidadania e o conhecimento sobre o currículo que deveriam fazer, mais 

tarde, quando ingressarem na escola. Não havia menção às necessidades e/ou 

características do desenvolvimento da 1ª infância, nem qualquer preocupação 

com os meios empregados para instruí-las. A ideia de educação pré-escolar, 

portanto, referia-se, exclusivamente, que deveria ser feita no lar.  

 

 Ainda no Brasil e no mundo, a Educação Infantil vem se expandido 

demasiadamente, acompanhando o crescimento da urbanização e a participação da 

mulher no mercado de trabalho, logo, nota-se as mudanças na organização e estrutura das 

famílias. Por outro lado, é notória a importância que a sociedade vem assumindo diante 

das experiências da primeira infância, o que motiva novas demandas por uma educação 

de qualidade para crianças de zero a seis anos de idade.  

 Para o reconhecimento do atendimento da Educação Infantil na Constituição 

Federal de 1988 foi necessária uma conjunção de fatores, na qual ensejou um movimento 

da sociedade civil e de órgãos governamentais. A partir desta Lei, as instituições de cunho 

assistencialista passaram a ser responsabilidade da Educação. Logo, a Educação Infantil 

em creches e pré-escolas passou a ser reconhecida legalmente, como um dever do Estado 

(BRASIL, 1988, p.123). O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, de 1990, destaca 

também o direito da criança a este atendimento, inserindo-a no mundo dos Direitos 

Humanos e assegurando o “[...] desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 

em condições de liberdade e dignidade” (BRASIL, 1990, p.9). 

 É importante destacar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 que, em seu 

Art. 29, insere a Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica, tendo como 

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

físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família. (BRASIL, 

1996, p. 22). 

 Diante desse percurso registrado em leis federais, a Educação Infantil no Brasil 

passou a ter uma nova perspectiva, assumindo um papel importantíssimo na Educação, 
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tendo um cunho pedagógico. Dessa forma, considerou não restringir à educação das 

crianças somente às necessidades biológicas, mas integrando sua afetividade, em vista de 

um desenvolvimento mais amplo, que considera os aspectos cognitivo, social, emocional 

e físico, nas relações individuais e coletivas, que se estabelecem em uma instituição 

educacional.  

 Com os novos rumos que a Educação Infantil passou a ter, pensou-se em uma nova 

proposta curricular. Essa discussão, de acordo com Salles e Farias (2012, p. 20), se 

limitava anteriormente à definição de conteúdo, objetivos, atividades e metodologias, 

estabelecidos por faixa etária. Atualmente está mais ampla, articulando-se com a 

discussão sobre aspectos referentes à organização, ao funcionamento e às relações que 

criam o conjunto de fatores essenciais para a viabilização da prática pedagógica em uma 

instituição educativa.  

 De acordo com esses avanços que a Educação Infantil passou a assumir, vale 

ressaltar a criação das últimas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DCNEI) (BRASIL, 2009, p.7) que reúne princípios e orientações na organização, 

articulação, desenvolvimento e avaliação da proposta pedagógica das escolas. São essas 

diretrizes, atualmente, que compõem a lei mais importante para nortear a currículo da 

Educação Infantil nas instituições brasileiras. 

 Nesta perspectiva, Salles e Farias (2012 p. 20) definem a construção da proposta 

pedagógica de Educação Infantil, “entendendo-a como a busca de organização do 

trabalho de cuidar e educar crianças de 0 a 5 anos, em creches e pré-escolas, 

complementando a ação da família e da comunidade”.  

 Sendo assim, a Proposta Pedagógica na Educação Infantil, de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, visa ser um plano orientador das ações da instituição e 

define as metas a serem alcançadas nesta etapa. Logo, esta proposta deve ser organizada 

de acordo com o currículo da Educação Infantil, que é definido como: 

 
Um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das 

crianças como os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, 

artístico, científico e tecnológico. Tais práticas são efetivadas por meio de 

relações sociais que as crianças desde bem pequenas estabelecem com os 

professores e as outras crianças, e afetam a construção de suas identidades. 

(BRASIL, 2013, p. 86) 

 

 Neste documento, a criança, no decorrer da Educação Infantil, é o centro do 

planejamento curricular, ou seja, todas as ações intencionalmente planejadas e avaliadas, 

devem ter a criança como centro deste processo, respeitando sua integralidade e 
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individualidade. Assim, através das interações que a criança estabelece com o outro, a 

mesma é capaz de construir conhecimentos e desenvolver habilidades motoras, 

linguagem, o pensamento, a afetividade e a sociabilidade (BRASIL, 2009, p. 70). 

  Elaborada por especialistas em Educação Infantil, as DCNEI trazem contribuições 

para o trabalho com essa etapa da Educação Básica em um sentido mais amplo, mas com 

o cuidado de especificar a atenção a diferentes campos de desenvolvimento humano. O 

corpo, então, ganha destaque neste documento, quando, em seu Artigo 9º, vem descrito 

que: 

 

As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação 

Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, 

garantindo experiências que: 

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação 

ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da 

criança; 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo 

domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, 

plástica, dramática e musical; [...]. (BRASIL, 2013, p.99) 

 

As DCNEI propõem um currículo na Educação Infantil sustentado nas relações, 

nas interações e em práticas educativas. Ao buscar essas relações na Educação Infantil, 

nota-se a grande influência da Psicomotricidade no currículo, pois a mesma busca a 

relação entre corpo e o meio social e cultural, a fim de tomar consciência do seu próprio 

corpo e de suas possibilidades em se expressar.  

Apesar de não trazer o tema da Psicomotricidade propriamente dito, este 

documento apresenta a importância de olhar para o corpo das crianças, favorecendo suas 

múltiplas e complexas possibilidades de expressão e movimento, o que nos possibilita 

pensar na Psicomotricidade no planejamento curricular de cada instituição. Neste sentido, 

de acordo com Costa (2002), a Psicomotricidade baseia-se em uma concepção unificada 

da pessoa, que inclui as interações cognitivas, sensório-motoras e psíquicas na 

compreensão das capacidades de ser e de expressar-se, a partir do movimento, em um 

contexto psicossocial. Esta se constitui por um conjunto de conhecimentos psicológicos, 

fisiológicos, antropológicos e relacionais que permitem, utilizando o corpo como 

mediador, abordar o ato motor humano com o intuito de favorecer a integração deste 

sujeito consigo, com o mundo dos objetos e outros sujeitos.  

A Psicomotricidade assume um papel importantíssimo na Educação Infantil, pois 

a mesma permite dar lugar à expressão da criança, permitindo com que a criança seja 

capaz de se construir a partir das relações que adquire com o outro. Nota-se que trabalhar 
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a Psicomotricidade na Educação Infantil vai muito além do que desenvolver o movimento 

e, sim, buscar experiências com seu próprio corpo, adquirindo conceitos e formando seu 

esquema corporal.  

Logo, podemos observar a importância do professor de Educação Infantil, pois o 

mesmo assume um papel fundamental, ou seja, como um facilitador neste processo de 

desenvolvimento da criança, entendendo a Psicomotricidade como uma ciência que 

compreende o ser humano como uma totalidade e tem como finalidade harmonizar o 

comportamento humano, educando o movimento e as suas funções psíquicas (COSTA, 

2002).  

Por isso a importância para os educadores em construir conhecimentos que 

fundamentem uma atuação pedagógica que possibilite o desenvolvimento global das 

crianças. Entre as áreas do conhecimento que podem contribuir para este 

desenvolvimento, encontra-se a Psicomotricidade, que tem como função integrar as 

dimensões motoras, cognitivas e afetivas. 

Na atual sociedade, o professor tem um papel muito significativo na vida dos 

educandos, partindo das suas práticas pedagógicas, porém, frequentemente, nos 

defrontamos com situações que refletem a ausência de práticas que priorizem o 

desenvolvimento psicomotor, dando ênfase em outras áreas do conhecimento que, muitas 

vezes, nem fazem parte do currículo nacional para a Educação Infantil. Diante disso, a 

pesquisa tem como proposta analisar como os educadores de Educação Infantil, na 

modalidade Creche, desenvolvem a Psicomotricidade em sua prática pedagógica. Para 

tanto, pretende-se responder algumas inquietações que serão as norteadoras para a 

pesquisa, como: problematizar o conhecimento do educador de Educação Infantil sobre a 

Psicomotricidade? Como tem se constituído o desenvolvimento psicomotor dos 

educandos em suas práticas pedagógicas? 

O presente trabalho propõe estudar a importância do desenvolvimento psicomotor 

nas práticas pedagógicas dos docentes de uma creche municipal de Educação Infantil, na 

cidade do Rio de Janeiro, cujo objetivo principal foi identificar a relação entre a teoria e 

prática em que compreende a Psicomotricidade. Para tanto, torna-se indispensável ao 

educador conhecer as contribuições desta Ciência da Educação para uma prática 

pedagógica educativa e preventiva que favoreça o desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças de creches.  

Parte-se do pressuposto que existe uma forte relação entre a teoria e a prática e 

que, uma vez conhecedor dos conceitos e da implicação prática dos mesmos, o educador 
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pode potencializar as relações de ensino-aprendizagem, tornando o desenvolvimento do 

indivíduo mais prazeroso, eficaz e efetivo. 

 Nesta Perspectiva, pesquisa foi desenvolvida, primeiramente através de 

observações diárias e conversas informais com profissionais de Educação Infantil, em 

uma creche localizada no bairro de Coelho Neto, a fim de observar as reais necessidades 

e inquietações destes profissionais em relação ao trabalho com a Psicomotricidade. Após 

identificar o “problema” da pesquisa, foi realizado um embasamento teórico, através de 

pesquisas em literaturas com diferentes autores, revisão de artigos e pesquisas na internet. 

Diante disso, a pesquisa se baseou em um estudo qualitativo que, compreendeu o 

embasamento teórico e prático sobre a Psicomotricidade, tendo como ponto fundamental 

o desenvolvimento psicomotor nas práticas pedagógicas dos educadores de uma creche 

municipal do Rio de Janeiro. 

Utilizamos autores que estudam a história da Educação Infantil, como Kuhlmann 

Junior ((2010), Silva e Francischini (2011), Kramer (1997) e outros. Na área da 

Psicomotricidade, contamos com a contribuição de Wallon (2005), Le Boulch (1984), 

Mastrascusa e Franch (2016), Fonseca ((1998, 2008) e outros. Também houve o estudo a 

partir das leis que afetam a educação Brasileira, como a Constituição Brasileira de 1988, 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996 e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, de 2009. 

As vivências e experiências que poderiam ser experimentadas corporalmente e de 

forma lúdica, muitas vezes, são deixadas de lado, diminuindo o prazer e a satisfação da 

criança em aprender. Então, o processo de aprendizagem torna-se cansativo, repetitivo, 

sem despertar na criança muitas expectativas, ausentando a vivência corporal que ocorre 

a partir de movimentos amplos e atividades lúdicas. 

Para o estudo de caso adotado nesta pesquisa, recorremos ao autor Yin (2001), 

que propõe o método:  

[...] uma investigação científica que investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos; enfrenta uma situação 

tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de interesse do que 

pontos de dados e, como resultado, baseia-se em várias fontes de evidência [...] 

e beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para 

conduzir a coleta e análise dos dados. (YIN, 2001, p. 32-33) 

 

Desta forma, a pesquisa se concretizou na creche municipal citada e teve, como 

público alvo da pesquisa, professoras de Educação Infantil que atendem crianças de 6 

meses a 4 anos, que lecionam em grupamentos diferentes.  
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Foi elaborada uma entrevista destinada às professoras na forma de perguntas 

abertas, na qual elas tiveram maior liberdade em expor seus argumentos. Foram realizadas 

apenas 3 perguntas objetivas e diretas que nortearam o resultado da pesquisa.  A mesma 

foi analisada através de uma visão qualitativa dos dados alcançados.  

Como informações complementares, foram realizados contatos informais com os 

profissionais, o que possibilitou conhecer minúcias sobre suas práticas pedagógicas 

desempenhadas na creche. 

A pesquisa tem como ênfase a interpretação dos resultados obtidos na pesquisa de 

campo. Desta forma, os acontecimentos que ocorreram durante a pesquisa, bem como o 

meio onde a creche está inserida, são de suma importância para o estudo e servem de 

parâmetro para a interpretação dos dados em contraste com as teorias apresentadas no 

referencial teórico (GIL, 2002). 

Neste aspecto, as observações, leituras e coletas de dados na forma de estudo de 

caso, objetivaram verificar como os educadores vivenciam suas práticas psicomotoras, 

como são realizadas e a relevância que atribuem as mesmas. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo geral 

 

Analisar como os educadores de Educação Infantil articulam teoria e prática em 

relação ao trabalho com a Psicomotricidade em uma creche municipal do Rio de Janeiro. 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

• Problematizar o conhecimento das professoras de Educação Infantil sobre a 

Educação psicomotora. 

• Identificar as práticas pedagógicas que envolvem a Psicomotricidade das 

professoras de Educação Infantil em uma determinada creche. 
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3  EDUCAÇÃO INFANTIL: HISTÓRIA E FORMAÇÃO DOCENTE 

 

  Kramer (2001, p. 47) nos remete ao início da história da Educação Infantil na 

assistência para a criança no Brasil, empregando, com algumas modificações, uma 

classificação em três fases, feita por Moncorvo Filho1, para situar historicamente a 

atenção à criança no Brasil, do descobrimento até 1930: a primeira fase é do 

descobrimento até 1874; a segunda fase é de 1874 até 1889; e a terceira fase é de 1889 

até 1930. Em seguida, abordaremos as práticas junto às crianças, de 1930 até 2000, e 

dessa década até os dias atuais.  

 Com a chegada dos Jesuítas ao Brasil, a história da educação foi marcada pela 

instrução de matéria religiosa. A partir de 1549, a Companhia de Jesus se ocupou de 

educar a criança como se fosse apenas uma folha em branco, passível de ser moldada 

apenas para submissão e disciplina. Durante este período, havia uma diferença entre a 

criança da casa-grande e a criança escrava: para as primeiras, a educação era oferecida a 

partir dos seis anos, porém era reservada somente para instrução em casa e para a 

aprendizagem das primeiras letras; para as demais, nenhum direito à educação, porém 

tinham que aprender alguns ofícios, também a partir dos seis anos (KUHLMANN JR., 

2010).  

 Nesta primeira fase, do descobrimento até 1874, o olhar para a criança ainda era 

bem restrito. Inicialmente, o atendimento às crianças surgiu na forma de recursos 

monetários às “crianças negras, mestiças ou brancas que eram abandonadas, as chamadas 

crianças enjeitadas” (SILVA; FRANCISCHINI, 2011, p. 259), no sentindo de assistir 

crianças. Em seguida, o atendimento à criança se dava institucionalmente através da 

“Casa dos expostos” ou “Roda”2, para abandonados logo em suas primeiras idades; e a 

“Escola de Aprendizes Marinheiros” (fundada pelo Estado em 1873), para os 

abandonados maiores de 12 anos.  Nesta fase inicial apresentada por Kramer (2001, p. 

50), o caráter educativo e pedagógico obteve o aspecto assistencial ao olhar o cotidiano 

das crianças que fizeram parte da história do Brasil  

                                                             
1 Moncorvo Filho foi um médico higienista que teve o início da carreira na década de 1880. Foi um defensor 

da organização de serviços na assistência infantil e criticava o descaso do governo em relação à pobreza no 

setor urbano. A classificação aqui apresentada está explicitada no livro Histórico da proteção à infância no 

Brasil, 1500 – 1922. Rio de Janeiro, EMP. Graphica Ed. 1926. 

 
2 A “Roda” foi uma instituição criada por Romão Duarte em 1739 para abrigar “almas inocentes” que 

tivessem sido abandonadas, enjeitadas ou desamparada. Também chamada de “Casa dos Expostos” ou 

“Casa dos Enjeitados”.  
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  Na segunda fase, de 1874 até 1889, a caridade deixou de ser o caminho para olhar 

a infância e esta passou a ser percebida em caráter filantrópico, “substituindo as ações 

religiosas por uma assistência de cunho social, mostrando, nessa fase, uma preocupação 

maior com a criança” (SILVA; FRANCISCHINI, 2011, p. 259).  

 Ainda segundo essas autoras: 

 

Essa mudança ocorreu em função do novo pensamento em relação à criança, 

tendo como preocupação o futuro do país, motivada pelo advento da 

República. A expectativa e crença no Brasil como um país do futuro geraram 

a ideia de que esse futuro estava na criança; logo, para garantir um futuro 

promissor e saudável, eram necessários outros olhares e controle dessa fase da 

vida. (SILVA; FRANCISCHINI, 2011, p. 260) 

 

 No final do século XIX, o Estado, em caráter preventivo, começou a exercer “a 

função de zelar pela educação das crianças, de suprir, tanto quanto possível, os cuidados 

familiares que lhe faltavam, para controlar essa fase da vida e, consequentemente, investir 

no futuro da nação” (SILVA; FRANCISCHINI, 2011, p. 260). 

A pediatria surgiu nesse período, dentro dessa perspectiva, atuando junto às famílias 

para que estas pudessem aprimorar seus cuidados em relação à saúde e higiene das 

crianças. Também foi nesse contexto que surgiu o olhar para as possibilidades de 

construir creches no Brasil, a partir das experiências francesas (SILVA; 

FRANCISCHINI, 2011, p. 260). 

 

A participação do imperador e da imperatriz do Brasil na vigésima sessão 

pública da Sociedade de Creches, em Paris nos rendeu a versão brasileira que 

definia essa instituição nas seguintes palavras: “uma sociedade beneficente é 

estabelecida entre pessoas caridosas que desejam concorrer e fundar uma 

creche para crianças pobres de menos de dois anos, cujas mães trabalham fora 

de seu domicílio e tenham uma boa conduta”. (PARDAL, 2005 apud SILVA; 

FRANCISCHINI, 2011, p. 260) 

 

 A terceira fase, de 1889 até 1930, foi marcada por ações que demonstraram o 

interesse e participação dos órgãos públicos voltados para a criança. Foi assim que, em 

1897, inauguraram o edifício do Jardim de Infância, em São Paulo, “que tinha como 

objetivo educar crianças com idades compreendidas entre quatro e sete anos”. (SILVA; 

FRANCISCHINI, 2011, p. 261). O Jardim de infância, também chamado de 

Kindergarten3, fora embasado nas ideias do filósofo alemão Friedrich Wilhem August 

Froebel, “que buscava educar os sentidos das crianças, utilizando recursos como jogos, 

                                                             
3 Metáfora que assemelha o crescimento das crianças ao das plantas e o papel das professoras ao de 

jardineiras; ideia romântica proveniente da proposta froebeliana.  
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cantos, danças, marchas e pinturas para despertar o divino que acreditava existir no 

interior da alma humana” (SILVA; FRANCISCHINI, 2011, p. 261). 

 A história da Educação Infantil está ligada à obra de Froebel, que dedicou sua vida 

em prol da Educação Infantil. Lutou contra um sistema, foi perseverante, persistente e 

acreditava que seus projetos e pensamentos trariam benefícios para as crianças. Suas 

obras foram inteiramente importantes para a Educação Infantil, tendo em vista sua 

metodologia eficaz, e foi considerado um grande marco revolucionário, pela sua luta de 

liberdade, suas ideias, metodologias e seus princípios. Até os dias de hoje, Froebel tem 

sido o grande percursor da Educação Infantil (ARCE, 2002)  

 Outro momento marcante que podemos destacar nesse período foi a criação da 

primeira creche para filhos de operários com até dois anos, criada em 1909, apesar de 

ainda apresentar um caráter médico (SILVA; FRANCISCHINI, 2011, p. 261). 

 Entretanto, no final do século XIX, segundo Mendes (1999, p. 45), apareceu no 

Brasil notícias acerca do interesse quanto ao atendimento dos filhos das mulheres que 

trabalhavam fora.  

 
No final do século XIX, no Brasil, receberam-se notícias dos primeiros 

interesses de assistência médica aos filhos de mulheres trabalhadoras nas 

indústrias, por iniciativa de alguns empregadores em razão dos graves 

problemas com o elevado índice de mortalidade infantil causado pela pobreza 

em que viviam as famílias operárias. A necessidade do trabalho feminino 

requeria a proteção à infância e as disposições legais para o trabalho da mulher 

durante a gravidez e a volta ao trabalho.  

 

 Ainda no decorrer das últimas décadas do século XIX, se evidenciaram alguns 

grupos privados (conjunto de médicos, associações de damas beneficentes, e outros.) a 

fim de buscar repensar a elaboração de projetos para atender criança pequena, porém 

esses projetos eram insuficientes diante da situação de saúde e educação da maioria da 

população. Neste período, não havia no país uma política jurídica educacional de atenção 

à criança; as crianças que tinham casa e família ficavam sob os cuidados da própria 

família, o Estado se preocupava somente com as crianças que apresentavam algum tipo 

de risco para a sociedade (KUHLMANN JR., 2010).  

 Durante o século XX, a expansão desordenada da cidade gerou problemas no 

crescimento populacional no país. Nessa perspectiva, ampliou a necessidade de 

intervenção médica através do movimento higienista que focou na vigilância do controle 

populacional. Esse movimento foi denominado “medicina social”, já que estava voltado 

“para tudo aquilo que, no espaço social, poderia intervir no bem-estar físico e moral da 

população” (SILVA; FRANCISCHINI, 2011, p. 262). Em relação às crianças, esse 
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movimento preocupou-se com o índice de mortalidade e criminalidade infantil, assim 

como os lugares que essas crianças habitavam. Diante de tantas questões e a necessidade 

de novos olhares para a infância, ainda não havia uma preocupação com a educação e 

com o processo de aprendizagem nas instituições asilares que atendiam os menores 

desamparados pela própria família: 

 

Todas as atividades são pré-determinadas, inclusive seu horário, tempo de 

duração e o espaço a ser ocupado neste momento. Até as horas ditas livres não 

escapam ao controle institucional que determina o horário de iniciá-las, 

terminá-las e o espaço que ocuparão. As horas livres de lazer não são de forma 

alguma um escape à vigilância e ao controle da instituição. Servem aos 

propósitos do esquadrinhamento ao permitirem a observação e o estudo dos 

internos nos seus momentos de maior descontração, quando, em tese, 

aflorariam comportamentos com menos disfarces. (RIZZINI, 1997, p. 43 apud 

(SILVA; FRANCISCHINI, 2011, p. 262)  

 

 A Revolução Industrial foi outro marco que trouxe um olhar para a infância, mas 

em sentido negativo, pois visava a utilização de mão de obra infantil, na qual as crianças 

passavam fome, eram bruscamente destratadas, trabalhavam doentes e faziam todos os 

tipos de serviço, sem qualquer exceção, como se as crianças e os adultos disputassem das 

mesmas condições físicas. Não havia separação, ambos faziam os mesmos serviços, em 

condições de escravos.  

 
A primeira revolução industrial, que tantas crueldades cometeu contra o 

trabalhador, escravizando-o à máquina de maneira impiedosa e desumana, não 

pouparia as crianças que, sendo mão-de-obra mais barata que a dos adultos, 

foram utilizadas maciçamente nas fábricas e nas minas de carvão. Desde a mais 

tenra idade tinham que tocar os teares das tecelagens ou empurrar as vagonetas 

na profundeza das galerias de mineração. Trabalhavam de 12 a 16 horas por 

dia, nas condições mais anti-higiênicas que se possa imaginar, e não raro sob 

a pancadaria dos feitores, para que não dormissem, nem cedessem à distração. 

(MENDES, 1999, p. 44) 

 

 A partir da pressão exercida por mobilizações dos operários e das mulheres, as 

indústrias e entidades filantrópicas construíram creches para abrigar os filhos enquanto 

as mães estavam trabalhando. Dessa forma, Kramer faz referência ao surgimento das 

creches, dizendo:  

As creches surgiram não para atender as necessidades das crianças, mas sim, 

para permitir a ida das mães para o trabalho. Nestas instituições infantis 

desenvolvia-se um trabalho de cunho assistencial-custodial, pois a 

preocupação era apenas com a alimentação, higiene e segurança física. Não se 

desenvolvia um trabalho educativo voltado para o desenvolvimento intelectual 

e afetivo das crianças, pois não era considerado como um dever social, e sim, 

favor ou caridade de certas pessoas e grupos. (KRAMER, 1997, p. 27) 

  O poder público começa então a dar maior reconhecimento ao atendimento às 

crianças, obtendo algumas mudanças no decorrer desta época. Este reconhecimento teve 
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alguns fatores predominantes, como a necessidade de preparar a criança de hoje para ser 

o homem de amanhã e o fortalecimento do Estado. Como declarou Kramer (1997, p. 61): 

O surgimento de um Estado forte e autoritário acarretava uma maior 

preocupação com o atendimento da população infantil. Essa valorização da 

criança seria gradativamente acentuada após 1930, quando a “causa da 

criança” passaria a mobilizar o interesse de autoridades oficiais e a consolidar 

iniciativas particulares, num contexto de reforço ao patriotismo.  

 Com a Constituição Federal de 1988, a Educação Infantil passa por um momento 

importante de transição de práticas pedagógicas significativas para a educação. Com a 

criação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de número 

9.394/1996, a Educação Infantil ganha diferentes objetivos e a criança passa a ser 

compreendida dentro de sua própria dinâmica. De acordo com Kramer (2001, p. 16 - 17), 

“educação não é a ciência, mas prática social”. Adquirindo o título de cidadã, a criança é 

vista como um sujeito histórico, capaz de participar do processo de criação cultural.  

 A LDB regulamenta a inserção das creches e pré-escolas, compondo a primeira 

etapa da Educação Básica, denominada Educação Infantil, que tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de zero a seis anos de idade em seus aspectos físico, 

afetivo, intelectual, linguístico e social, complementando a ação da família e da 

comunidade (BRASIL, 1996, p.22). 

 Com a reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, 

Lei nº 9.394, promulgada em dezembro de 1996, ficou estabelecido, de forma incisiva, o 

vínculo entre o atendimento às crianças de zero a seis anos e à educação (BRASIL, 1996, 

p. 22).  Aparecem, ao longo do texto, diversas referências especificas à Educação Infantil. 

 No título III, “Do direito à Educação e do dever de Educar”, Artigo 4º, inciso IV, 

se afirma que: “O dever do Estado com a Educação escolar pública será efetivado 

mediante a garantia de [...] atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de 

zero a seis anos de idade.” (BRASIL, 1996, p.09). 

 As creches, que atendem crianças de zero a três anos, como as pré-escolas, para as 

de quatro a seis anos, são consideradas as etapas que compõem a Educação Infantil. 

 No título IV, que trata da organização de Educação Nacional, Artigo 11º, inciso V, 

considera-se que: 

Os municípios incumbir-se-ão de: [...] oferecer educação infantil em creches e 

pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em 

outros níveis de ensino quando estiverem atendidas plenamente as 

necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais 

mínimos vinculados pela constituição Federal à manutenção e 

desenvolvimento do ensino. (BRASIL, 1996, p. 13) 
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 O Artigo 9º, inciso IV, afirma que: 

A união incumbir-se-á de [...] estabelecer, em colaboração com os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a Educação 

Infantil [...] que nortearão os currículos e seus conteúdos, de modo a assegurar 

a formação básica comum. (BRASIL, 1996, p. 12) 

A lei de número 12.796, de 4 de abril de 2013, alterou a LDB no Artigo 4º, 

ampliando o tempo de obrigatoriedade no ensino. Com essa lei, para as crianças a partir 

de 4 anos, a educação passa a ser obrigatória em instituições formais de ensino, o que 

equivale ao início do período denominado pré-escolar, na Educação Infantil (BRASIL, 

2013, p.01). 

O trabalho em relação à identidade na Educação Infantil é permeado por muitos 

desafios e conquistas, pois as mesmas estão no processo do desenvolvimento e 

constituição do sujeito. Nesta etapa, os pequenos estão descobrindo o mundo e fazendo 

algumas escolhas relacionadas ao jeito de ser e estar com o outro. Tais escolhas referem-

se à construção da personalidade da criança ou personalismo, segundo Wallon 

(GALVÃO, 1995). 

Nesse processo de construção das relações sociais no ambiente escolar, é preciso 

destacar a importância do relacionamento entre família e escola, para melhor atenção às 

diferentes necessidades que as crianças podem expressar e manifestar. E essa troca é 

extremamente importante e absolutamente essencial no decorrer desta primeira etapa e os 

responsáveis são parte fundamental dela.  

Esse processo ocorre quando a criança, ao experimentar diferentes papéis – e para 

isso utiliza diferentes referências que possui – permanece com algumas características 

destes. No estágio do personalismo, a principal tarefa é o processo de formação da 

personalidade da criança, que ocorre dos três aos seis anos de idade. “A construção da 

consciência de si, que se dá por meio das interações sociais, reorienta o interesse da 

criança para as pessoas, definindo o retorno da preponderância das relações afetivas” 

(GALVÃO, 1995, p. 44). 

De acordo com a LDB e considerando seu papel e sua responsabilidade na 

indução, proposição e avaliação das políticas relativas à educação nacional, o Ministério 

da Educação e do Desporto propôs, por meio desse documento, um Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil, que visava servir como um guia de reflexão de cunho 

educacional, apontando os objetivos, conteúdos e orientações didáticas para os 

profissionais que atuam neste segmento. O Referencial Curricular sugere que as 
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atividades sejam realizadas através das brincadeiras, porém que também tenham 

finalidades pedagógicas. 

De acordo com esse Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(BRASIL, 1998 p. 13), ampliaram os questionamentos sobre a concepção de educação 

assistencialista, já que tal documento atentou para as especificidades da Educação 

Infantil, buscando rever concepções sobre a infância e o papel do Estado diante das 

crianças pequenas.  

Nesse caminho, novas propostas curriculares para essa etapa da Educação Básica 

foram pensadas e elaboradas a nível institucional, seja na rede pública ou privada. Nesta 

perspectiva, Salles e Farias definem a construção da proposta pedagógica de Educação 

Infantil, “entendendo-a como a busca de organização do trabalho de cuidar e educar 

crianças de 0 a 5 anos4, em creches e pré-escolas, complementando a ação da família e da 

comunidade” (SALLES; FARIAS, 2012, p. 20).  

Na continuidade dessa definição, a LDB afirma que “a educação abrange os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996, p.08), porém esclarece 

que “Esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve, predominantemente, por 

meio do ensino, em instituições próprias” (BRASIL, 1996, p.08). Em função disto, tudo 

o que nela se baseia e que dela decorre, como autorização de funcionamento, condições 

de financiamento e outros aspectos, referem-se a esse caráter institucional da educação.  

Em 2009, através da Resolução número 5, de 17 de dezembro, o Conselho 

Nacional de Educação aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (DCNEI), que explicita os princípios e orientações para o sistema de ensino e a 

elaboração, planejamento, execução e avaliação das propostas pedagógicas e curriculares. 

Desde então, nota-se que a Educação Infantil passou a ter um currículo voltado para as 

experiências e os saberes que a criança traz do meio em que vive, a fim de promover o 

desenvolvimento integral da criança (BRASIL, 2013, p.97 ).    

As DCNEI (BRASIL, 2013, p.97 ), tendo em vista o cumprimento das funções 

sociopolíticas e pedagógicas da Educação Infantil, definem o cuidar e educar crianças de 

0 até 5 anos de idade como finalidade dessa primeira etapa da Educação Básica. Nesse 

                                                             
4 Alguns documentos que tratam a Educação Infantil, se referem às crianças de 0 a 5 anos e outros às 

crianças de 0 a 6 anos. Ambos apontam a mesma faixa etária, sendo que, no primeiro caso, como as crianças 

iniciam o ano letivo e, no segundo caso, como finalizam o ano letivo dentro da Educação Infantil.  
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sentido, determinam que as instituições de Educação Infantil garantam o cumprimento 

dessa finalidade: 

 
I. Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus 

direitos civis, humano e sociais; 

II. Assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a 

educação e cuidado das crianças com as famílias;  

III. Possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e 

crianças quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes 

naturezas; 

IV. Promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as 

crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais 

e às possibilidades de vivência da infância; 

V. Construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade 

comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta 

e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, 

etnicorracial, de gênero, regional, linguística e religiosa. (BRASIL, 2013, p.98) 

 

No que se refere aos objetivos, definem que: 

  
A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como 

objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e 

articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim 

como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à 

dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. 

(BRASIL, 2013, p.98) 

 

 

 Atualmente, o Conselho Nacional de Educação aprovou as Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), que constitui um documento de caráter normativo que define o 

conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica (BRASIL, 2018). A 

Base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os 

estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade e, no caso da Educação Infantil, cita as 

DCNEI (BRASIL, 2009), validando tudo que nela se encontra. Tal documento se 

encontra em fase de implementação nas escolas de todo o Brasil. 

 A partir dos eixos estruturantes das práticas pedagógicas - interações e brincadeiras, 

previstas nas DCNEI em seu Artigo 9º (BRASIL, 2013, p.99), a BNCC propõe seus 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento que asseguram a Educação Infantil, sendo 

eles: direitos a conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Logo, a 

organização Curricular estruturada na BNCC está baseada em campos de experiências, 

nos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. 

 Diante do exposto, torna-se possível perceber que muitos avanços ocorreram na 

história da Educação Infantil no Brasil, mas como fica a formação dos professores que 
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atuam com essa etapa? Como compreendem as leis e suas mudanças e qual relação que 

estabelecem dessas leis com estudos sobre o tema e a prática que realizam?  

 As leis também tratam de questões estruturais de espaços físicos, equipe 

profissional e condições de trabalho para além do entendimento do que se deve ter como 

proposta pedagógica. Caberia, portanto, apontar as possibilidades de análise para o 

contexto de trabalho nas instituições educacionais a partir do histórico apresentado, mas, 

a seguir focaremos no olhar para o professor de Educação Infantil, que nos levará a 

entender melhor a relação dele com o trabalho com a Psicomotricidade. 

  

      3.1 O professor de Educação Infantil 

 

Atualmente muito tem se discutido acerca dos profissionais da Educação Infantil, 

quanto à sua formação, remuneração e condições de trabalho.  

A LDB dispõe, no título VI, Artigo 62, que: 

 
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação infantil, admitida, como formação mínima 

para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras 

séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 

Normal. (BRASIL, 1996, p. 42) 

 

Diante disso, os profissionais de Educação Infantil estão aptos para lecionar tendo 

a formação em nível médio, na modalidade Normal, porém faz-se necessário que estes 

profissionais tenham ou venham a ter uma formação inicial sólida e consistente. Nessa 

perspectiva, é desejável que as diferentes redes de ensino promovam, de maneira 

sistemática, a capacitação e atualização permanente e em serviço de seus professores 

(sejam de creches, ou pré-escola), aproveitando as experiências acumuladas daqueles que 

já vêm trabalhando com crianças há mais tempo e com qualidade.  

Uma Educação Infantil que preze pela qualidade leva em consideração a 

diversidade cultural dos educandos que faz parte dos movimentos na luta por uma 

Educação Infantil que respeite à criança, “[...] seus processos de constituição como seres 

humanos em diferentes contextos sociais, sua cultura, suas capacidades intelectuais, 

criativas expressivas e emocionais” (ROCHA, 2000, p. 231).  

Os conhecimentos adquiridos pelos professores contribuem para o 

desenvolvimento de maneiras de construir relações com a escola que podem servir para 

guiar atitudes e práticas profissionais.  
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A formação continuada advém do conceito, surgido na Europa, como destaca 

Gomes (2013, p. 68), como um processo ininterrupto de aprofundamento, ou seja, que 

organiza-se na forma de cursos esporádicos de curta duração, propostos, via de regra, por 

equipe técnicas e de gestão administrativa.  

A noção de formação continuada em muito influenciou os estudos sobre formação 

de professores desenvolvidos nos anos 1990, traduzindo uma perspectiva de formação ao 

longo da vida.  

Lima afirma que “A formação continuada é a articulação entre o trabalho docente, 

o conhecimento e o desenvolvimento profissional do professor, como possibilidade de 

postura reflexiva e dinamizada pela práxis” (LIMA, 2001, p. 30). Tal afirmação vai ao 

encontro da afirmação de Nóvoa (2002, p. 12): “formar é formar-se”. Logo, o oficio de 

formador é mais do que fazer, do que ser: é tornar-se.  

Formosinho (2000, apud Gomes, 2013, p.70), ressalta, em seus estudos, que a 

docência é essencialmente uma atividade de serviço, e o professor, além de especialista 

em uma área do saber, é um profissional de ajuda, um agente de desenvolvimento 

humano, o que implica um desempenho intelectual, técnico relacional e cívico, construído 

no compromisso com os outros.  

Para estes autores, uma formação essencialmente teórica não dá conta de 

promover o alicerce no qual as instituições formadoras de professores construirão 

condições para a efetivação de uma escola básica para todos. 

Conforme consta na Resolução CNE/CP nº1 de 2002,  

 
A organização institucional da formação de professores, a serviço do 

desenvolvimento de competências, levará em conta que: [...] IV – as 

instituições de formação trabalharão em interação sistemática com as escolas 

de educação básica, desenvolvendo projetos de formação compartilhados. 

(BRASIL, 2002, p. 04) 

 

Essas orientações salientam a premência de articulação entre as instituições 

formadoras de ensino superior e as instituições escolares de Educação Básica.  

Gatti & Barreto (2009, p. 258), em estudo sobre a condição dos professores no 

Brasil, em especial, sobre os cursos de formação, asseveram: 

 
Os currículos não se voltam para as questões ligadas ao campo da prática 

profissional, seus fundamentos metodológicos e formas de trabalhar em sala 

de aula. Continuam a privilegiar preponderante os conhecimentos da área 

disciplinar em detrimento dos conhecimentos pedagógicos propriamente ditos.  
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A cerca da formação de professores para a Educação Infantil, há uma enorme 

lacuna existente nos cursos de nível superior (Pedagogia), conforme afirmam as autoras:  

 

Seguindo a tradição dos cursos de magistério de nível médio, os atuais cursos 

de Pedagogia costumam preparar concomitantemente o professor para atuar na 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental. A suspeita é que entendida como 

em tempos passados, mais como uma complementação da formação do 

professor dos primeiros anos de Ensino Fundamental, a formação oferecida 

não esteja contemplando devidamente a especificidade da educação da criança 

na pré-escola e na creche. (GATTI; BARRETO, 2009, p. 258-259) 

 

O processo de formação pode, assim, ser considerado como a dinâmica em que se 

vai construindo a identidade do sujeito. Processo em que cada um, permanecendo ele 

próprio e reconhecendo-se a si mesmo ao longo de sua história, forma-se, transforma-se, 

em interação (MOITA, 1995, apud GOMES, 2013, p. 101). 

Nóvoa (1992, p. 51) afirma que os processos de desenvolvimento do professor 

devem ser considerados como interligados: o desenvolvimento pessoal (produzir a vida 

do professor), o desenvolvimento profissional (produzir a profissão docente) e o 

desenvolvimento organizacional/institucional (produzir a escola). 

O exercício do magistério apresenta-se, dessa forma, como uma trajetória que vem 

buscando em seu itinerário uma identidade:  

 
De professorinha normalista do início do século, orgulho da família e possível 

sonho de homens jovens, se passa à educadora dos anos cinquenta – numa 

época em que se ampliava e se psicologizava ainda mais a prática docente. Os 

anos setenta, com todo o discurso de tecnologia, eficiência e produtividade, 

constituem os profissionais de ensino. Tais discursos procuram exorcizar o 

improviso e construir uma educação escolar efetivamente planificada e 

“eficaz”, mas os mesmos anos setenta produzem, também, a contraface desse 

profissional, a tia, como aquela a quem cabe apenas dar afeto, aquela de quem 

escapam as decisões mais importantes e que se dissolve num parentesco 

generalizante e anônimo. (LOURO, 1997, p. 83) 

 

Observa-se que, durante muito tempo, o oficio de magistério estava relacionado 

às mulheres. As creches surgiram como uma necessidade imposta pela transformação do 

mundo do trabalho, pelo aumento da capacidade de emprego das mulheres e pela 

necessidade de local seguro para a guarda e proteção das crianças na ausência dos pais. 

Além desses, outros fatores, como a grande vulnerabilidade das crianças muito pequenas 

e a proximidade com a família, concorrem para a dimensão de gênero, para o fato de a 

maioria das educadoras ser do sexo feminino.  

A afetividade constitui aspecto muito presente na identidade de professores de 

Educação Infantil e é expressa de maneira contínua nas manifestações de carinho, de 
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acolhimento da criança e de sua família no contexto institucional, no acompanhamento 

do processo de crescimento e desenvolvimento, na avaliação do progresso das crianças e 

na promoção de vínculos com as famílias.  

Outro aspecto importante na construção da identidade profissional do professor 

de Educação Infantil trata dos propósitos reflexivos que apontam Garcia (1992, p. 59), 

retomando as ideias de J. Dewey nos anos de 1930, identificando pelo menos três atitudes 

que contribuem para a condição reflexiva dos professores: mentalidade aberta (ausência 

de preconceito e parcialidades); responsabilidade intelectual (capacidade de considerar 

as consequências de um passo projetado, assumindo-as segundo a posição previamente 

adotada e a procura dos ideais educativos e éticos da própria conduta docente); e 

entusiasmo, como predisposição para enfrentar a atividade com curiosidade, energia, 

possibilidade de renovação e de luta contra a rotina.  

Para Dubar (1997, apud GOMES, 2013, p. 139), as configurações identitárias 

típicas podem ser associadas aos momentos de uma biografia profissional ideal, cujas 

etapas são a formação inicial – momento da construção da identidade profissional –; a 

consolidação da identidade – momento da inserção na carreira, de sua aquisição e do 

reconhecimento da identidade, sujeita ao acesso a responsabilidades na empresa; e, por 

fim, o envelhecimento e a passagem ao final da carreira – a aposentadoria profissional.  

Diante disso, o autor apresenta quatro tipos de saberes encontrados nas identidades 

profissionais. Em primeiro lugar, os saberes práticos, estruturantes das identidades 

profissionais porque ligados à experiência concreta de trabalho. Tais saberes entram em 

conflito com o modelo de competência tão difundido atualmente. Em segundo, viriam os 

saberes profissionais, que implicam articulações entre os saberes práticos e os saberes 

técnicos, também ameaçados na nova lógica de organização do trabalho. Seguem-se os 

saberes de organização, que, articulados aos saberes práticos e teóricos, se alinham à 

identidade da organização institucional, implicando mobilização e reconhecimento, e se 

associando à ideia de responsabilidade. Por último, viriam os saberes teóricos.   

A possibilidade de ver a profissão de professor de Educação Infantil nesse 

contexto traz imbricadas a imagem interna – o olhar produzido individualmente – e a 

imagem externa – a forma pela qual a sociedade vê a profissão. E é nesse emaranhado 

que as identidades vão se construindo.  
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4  A PSICOMOTRICIDADE NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(BRASIL, 2013, p. 99), a importância do controle progressivo do corpo da criança, suas 

possibilidades e limites, bem como a interação com o ambiente físico, natural e social é 

essencial, portanto, torna-se necessário que as crianças dessas idades adquiram certas 

habilidades para realizar as atividades usuais com certa autonomia, responsabilidade e 

iniciativa. 

    O desenvolvimento psicomotor da criança, de acordo com Piaget (1978), 

dependerá tanto da maturação biológica, da estimulação quanto da interação de seus entes 

queridos, portanto, nas escolas, devemos confiar como objetivo principal que a criança 

conheça seu corpo e controle. Para isso, somos nós, os professores, um dos principais 

responsáveis por conhecer o desenvolvimento da criança para poder intervir 

adequadamente. 

 No decorrer do processo evolutivo da criança, observa-se que estão relacionadas 

a motricidade, afetividade e a inteligência. A partir desse pressuposto, Wallon (apud 

GALVÃO, 1995) acredita que a motricidade é uma das origens da vida intelectual, e 

assim se caracteriza como um dos elementos fundamentais da Educação Infantil. Segundo 

Lagrange (apud OLIVEIRA, 2000, p. 22), a educação psicomotora não é um treino 

destinado à automatização, à robotização da criança, o que coaduna com a ideia de que a 

Psicomotricidade desenvolvida desde o nascimento e ao longo de seus primeiros anos de 

vida corresponde a anos vitais para que seu potencial possa ser totalmente desenvolvido.  

Le Boulch (1982, apud ALMEIDA 2014, p. 28) afirma que a educação 

psicomotora concerne numa formação de base indispensável a toda criança, mesmo que 

ela seja portadora de alguma deficiência. Ainda segundo ele, a Psicomotricidade assegura 

o desenvolvimento funcional, tendo em conta as possibilidades da criança, e ajuda sua 

afetividade a expandir-se e a equilibrar-se por meio do intercâmbio com o ambiente 

humano.  

A criança, ao ter uma boa imagem de si, e se reconhecer como única no meio em 

que vive, tem condições de perceber o outro. Esta dinâmica favorece o desenvolvimento 

psicológico. Le Boulch afirma que a imagem do corpo representa uma forma de equilíbrio 

entre as funções psicomotoras e a sua maturidade. 

 

A educação psicomotora condiciona todos os aprendizados pré-escolares; leva 

a criança a tomar consciência do seu corpo, da lateralidade, a situar-se no 
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espaço, a dominar o tempo, a adquirir habilmente a coordenação de seus gestos 

e movimentos. A educação psicomotora deve ser praticada desde a mais tenra 

idade; conduzida com perseverança, permite prevenir inadaptações, difíceis de 

corrigir quando já estruturadas. (LE BOULCH, 1984, p. 235) 

 

Logo, para que ocorra um desenvolvimento amplo e harmonioso, o professor deve 

buscar a sensibilização, a percepção do próprio corpo, o toque, os jogos e brincadeiras 

com o objetivo de desenvolver movimentos simples como correr, pular, subir, descer, 

mexer com a terra, com o barro, andar descalço, perceber diferentes texturas, manipular 

diferentes objetos de diferentes tamanho e texturas a fim de minimizar futuras 

dificuldades quanto ao seu aprendizado e dificuldades motoras, pois, 

 
É pela motricidade e pela visão que a criança descobre o mundo dos objetos e 

é manipulando-os que ela redescobre o mundo; porém esta descoberta a partir 

dos objetos só será verdadeiramente frutífera quando a criança for capaz de 

segurar e de largar, quando ela tiver adquirido a noção de distância entre ela e 

o objeto que ela manipula, quando o objeto não fizer mais parte de sua simples 

atividade corporal indiferenciada.  

A psicomotricidade não é exclusiva de um método, ou de uma “escola” ou de 

uma “corrente” de pensamento, nem constitui uma técnica, um processo, mas 

visa fins educativos pelo emprego do movimento humano. 

(AJURIAGUERRA, apud FONSECA, 1998, p. 332)  

 

A Psicomotricidade na Educação Infantil é, portanto, de grande importância, uma 

vez que a criança é um ser ativo por natureza, conhece a realidade que o rodeia e que, 

através do movimento, da ação e do jogo, se encontra, pelo olhar da Psicomotricidade, na 

base desse desenvolvimento.  

Quando falamos sobre a Educação Infantil, de 0 a 6 anos, não nos referimos a um 

mero período de transição, mas tem um alto valor educacional graças às contribuições de 

grandes pedagogos e teóricos.  De acordo com Oliveira (2010, p. 28), o termo 

Psicomotricidade aparece pela primeira vez com Dupré em 1920, significando um 

entrelaçamento entre o movimento e o pensamento. Bueno (1998, p. 123) afirma que, 

através da evolução no início do século XX, a noção de Psicomotricidade fixou-se no 

desenvolvimento psicomotor da criança. Assim, ocorreram estudos sobre o 

desenvolvimento da habilidade manual e de aptidões motoras em função da idade, até se 

chegar a posição atual da Psicomotricidade, que é de ultrapassar os problemas motores e 

trabalhar a relação entre gesto, afetividade e a qualidade de comunicação por intermédio 

dos mesmos, não apenas como reeducação ou prevenção, mas como essência do 

desenvolvimento humano de qualquer ser humano, em qualquer faixa etária.  

   O desenvolvimento da Psicomotricidade pode acontecer de diversas formas, mas 

neste trabalho cabe destacar as atividades motoras em que o corpo se desenvolve  através 
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dos exercícios sensório-motores que ocorrem através da manipulação de objetos; e dos 

exercícios perceptomotores, nos quais as manipulações são mais sutis e a percepção visual 

domina as outras partes. Enfim, a Psicomotricidade busca oferecer às crianças a livre 

expressão de seu ser, o estar bem e o sentir-se bem e, aos educadores, as condições de 

perceber, mediar, valorizar e dialogar com essas expressões infantis.  

A Psicomotricidade nem sempre foi considerada da mesma forma, porém, a partir 

século XX, seu aspecto psicológico foi reconhecido. Neste século, existiram numerosos 

movimentos, como a Escola Nova, que, com sua metodologia ativa, tentou transformar a 

educação em um campo de experiências reais, intimamente ligado ao meio 

ambiente. Gradualmente, a Psicomotricidade foi adquirindo uma nova concepção: "a 

educação integral do indivíduo" (LE BOULCH, 1984). 

Nas últimas décadas, a Educação Infantil adquiriu importância e consideração 

social relevantes, configurando-se como uma etapa educacional com sua própria entidade, 

dotada de características que a definem e, por sua vez, diferenciá-la de etapas posteriores. 

As DCNEI (BRASIL, 2013, p.99), em seu Artigo 9º, como já escrito, estabelece que as 

práticas pedagógicas sejam por meio das interações e brincadeiras, promovendo “o 

conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, 

expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla expressão da 

individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança”. Logo, podemos observar a 

importância da Psicomotricidade nas práticas pedagógicas.  

  A Educação Infantil adquire importância por si só se as peculiaridades e 

características deste ciclo educacional são respeitadas em termos de seu funcionamento, 

metodologia e diferenças que existem em relação a outras etapas da educação. Trata-se 

de perceber as crianças com suas habilidades, hábitos e atitudes que não são preparatórias 

para uma outra etapa. São importantes no presente, para a constituição de cada indivíduo, 

construção de suas identidades, autonomia e apropriação de suas potencialidades na 

relação consigo mesmas, com os outros e com o ambiente, no aqui e agora do cotidiano 

em que elas se encontram. Sendo assim, o aspecto preparatório para o Ensino 

Fundamental não é o foco da proposta educacional, embora se torne consequência de um 

bom processo vivenciado na Educação Infantil. 
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4.1 Elementos básicos da Psicomotricidade 

 

De acordo com Vygotsky (1993, apud FONSECA, 2008, p. 386), o 

desenvolvimento psicomotor da criança está intimamente relacionado com o contexto 

sociohistórico, ou seja, com o meio.  

Desde o início do desenvolvimento psicomotor, o equilíbrio da pessoa só pode ser 

pensado para/e no relacionamento com os outros.  Neste contexto, dentro da 

Psicomotricidade, encontramos as funções psicomotoras que são muito utilizadas no 

decorrer do desenvolvimento psicomotor, a fim de buscar a evolução do sujeito de acordo 

com as situações vivenciadas.  

A seguir, serão apresentados os principais elementos da Psicomotricidade 

segundo Oliveira (2010). São eles: coordenação motora ampla e fina, esquema corporal, 

lateralidade, estruturação espacial e temporal e discriminação visual e auditiva.  

 

• Coordenação motora ampla e fina 

A coordenação motora ampla está relacionada às atividades que envolvem os 

grandes músculos, ou seja, através de grandes movimentos, o indivíduo procura seu eixo 

corporal e vai se adaptando e buscando um equilíbrio. Consequentemente, vai 

coordenando seus movimentos e logo se conscientiza de seu corpo e das posturas.  

Uma das funções deste elemento é a criança adquirir a dissociação de 

movimentos, isto quer dizer que ela tem condições de realizar diferentes movimentos ao 

mesmo tempo, porém cada membro realizando uma função diferente. Um exemplo 

clássico é o ato de tocar piano, pois, no momento em que a mão direita realiza o 

movimento, ela executa a melodia da música, e a mão esquerda o acompanhamento, o pé 

direito a sustentação. São três movimentos diferentes que trabalham juntos em prol de um 

único objetivo. 

A coordenação motora fina constitui um aspecto particular da coordenação global, 

ou seja, movimentos mais delicados, que requerem mais precisão. Brandão (1994, apud 

OLIVEIRA, 2010, p. 42) analisa a mão como um dos instrumentos mais úteis para a 

descoberta do mundo, afirmando que ela é um instrumento de ação a serviço da 

inteligência.  

Para Le Boulch (1982, apud ALMEIDA, 2014, p. 52), 
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A coordenação visório-manual e o aperfeiçoamento da motricidade fina da 

mão e dos dedos se dá a partir da organização das reações combinadas dos 

olhos e da mão dominante. Ela começa no primeiro ano e só completa no final 

da escolaridade primária5. No período pré-escolar, o desenvolvimento global 

desta forma de coordenação far-se-á durante as atividades práticas escolhidas 

para desenvolver a destreza e a coordenação fina; por meio da prática de 

expressão gráfica e do desenho, desenvolver-se, ao mesmo tempo, a função 

simbólica.  

 

 

• Imagem corporal 

No decorrer dessa relação da criança com o corpo, a mesma passa por uma 

experiência, que muitos autores dizem como fundamental para o desenvolvimento 

corporal, que é o estágio do espelho, ou seja, trata-se da descoberta da criança com sua 

imagem corporal.  

Para Lacan, a criança, até mais ou menos seis meses de idade, possui uma visão 

de corpo fragmentado, retalhado, e com a imagem especular começa a se ver de forma 

integrada, organizada, como um todo. Ele afirma: 

 
A imagem se percebe como uma forma humana na qual ela reconhece, ao 

mesmo tempo, ela mesma e os outro. É a partir desta imagem especular que se 

resolve o mal-estar antigênico de seu corpo fragmentado e que ele vai construir 

e reger o mundo: esta imagem de corpo desmembrado, projetado em diferentes 

segmentos, é substituída, então, pelo sentimento de ser um, afetiva e 

fisicamente, ainda que o outro se imiscua constantemente. (LACAN, 1998, 

p.96) 

 

• Esquema corporal 

Podemos definir o esquema corporal de acordo com Morais e Santos (apud 

OLIVEIRA, 2010, p. 50), como resultado das experiências que possuímos, proveniente 

do corpo e das sensações que experimentamos. O esquema corporal regula a postura e o 

equilíbrio.   

O nosso corpo possui características que são somente nossas, embora sejamos 

muito semelhantes. Cada corpo irá desenvolver uma ou várias características que lhe 

serão particulares. O prazer, a dor, a sensação e a percepção sempre irão acontecer com 

todos, no entanto, a intensidade de cada um destes aspectos vai depender de questões ora 

orgânicas, ora sociais e, muitas vezes, emocionais pelas quais todos nós nos constituímos.  

O corpo, portanto, é sua maneira de ser. É através dele que estabelece contato com 

as entidades de mundo, que se engaja no mundo, que compreendemos os outros. Todo ser 

                                                             
5 Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996), Seção III em seu Art .32 esta nomenclatura 

passa a ser a primeira etapa do Ensino Fundamental. 
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no mundo é construído a partir de suas próprias experiências corporais. Morizot, em 

palestras proferidas no XIII Congresso de Psicomotricidade, afirma: “Toda relação 

corporal implica uma relação psicológica, pois o movimento não é um processo isolado 

e está em estreita relação com a conduta e a personalidade.” (MORIZOT, 2015). 

Le Boulch (apud OLIVEIRA, 2010, p. 58) se refere a três etapas do esquema 

corporal, as quais traduzem o cerne da teoria psicomotora:  

1ª etapa: corpo vivido (até 3 anos de idade): esta etapa corresponde à fase da 

inteligência sensório-motora traduzida por Jean Piaget. É denominada pela experiência 

vivida pela criança, onde passa a se diferenciar do meio e suas experiências são 

enriquecidas com seu crescimento. Esta fase também é marcada pelo movimento 

constante, o que possibilita experiência subjetiva de seu corpo e a ampliação de sua 

experiência motora. Ao final desta fase, pode-se falar em imagem do corpo, pois o “eu” 

se torna unificado e individualizado. 

2ª etapa: corpo percebido ou “descoberto” (3 a 7 anos): no decorrer desta etapa 

ocorre a organização do esquema corporal devido à maturação da “função de 

interiorização”, ou seja, a criança desenvolve uma percepção centrada em seu próprio 

corpo. Le Boulch (1984, apud OLIVEIRA, 2010, p. 59) define como interiorização a 

“possibilidade de deslocar sua atenção do meio ambiente para seu próprio corpo a fim de 

levar à tomada de consciência”. Ao fim desta etapa, de acordo com Le Boulch, citando 

Ajuriaguerra, o nível de comportamento motor, bem como o nível intelectual, pode ser 

caracterizado como pré-operatório, porque está submetido à percepção num espaço em 

parte representado, mas ainda centralizado sobre o próprio corpo.  

3ª etapa: corpo representado (7 a 12 anos): no decorrer desta etapa acontece a 

estruturação do esquema corporal, ou seja, a criança já amplia e organiza seu esquema 

corporal. É a fase da representação mental da imagem do corpo, que revela um trabalho 

mental em decorrência da evolução cognitiva. Esta fase, de acordo com Piaget, é 

denominada como Estágio das Operações Concretas.  

 

• Lateralidade  

A lateralidade é outro aspecto básico na Psicomotricidade, isto é, a dominância de 

um dos lados do corpo. A lateralidade é uma condição que a criança irá descobrir aos 

poucos. Ela poderá perceber que será muito útil à sua própria vida poder executar dois ou 

mais movimentos simultaneamente e em lados opostos.  
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A lateralização é a base da estruturação espacial e é através dela que uma criança 

se orienta no mundo que a rodeia.  

Para Le Boulch, (1982, apud ALMEIDA 2014, p. 63), 

 

A lateralidade é a função da dominação do ato motor, que incidirá no 

aprendizado e na consolidação das praxias. Esta capacidade funcional, suporte 

da intencionalidade, será desenvolvida de maneira fundamental nessa época da 

atividade de investigação durante a qual a criança vai confrontar-se com seu 

meio [...]. Permitir à criança organizar suas atividades motoras globais é a ação 

educativa fundamental. Desse modo, coloca-se a criança em melhores 

condições para constituir uma lateralidade homogênea e coerente.  

 

 

• Estruturação espacial 

De Meur e Staes (1984, apud OLIVEIRA, 2010, p. 75) definem a estruturação 

espacial como: 

 

- a tomada de consciência da situação de seu próprio corpo em um meio 

ambiente, isto é, do lugar e da orientação que pode ter em relação às pessoas e 

coisas; 

- a tomada de consciência da situação das coisas entre si; 

- a possibilidade, para o sujeito, de organizar-se perante o mundo que o cerca, 

de organizar as coisas entre si, de coloca-las em um lugar, de movimentá-las.  

 

Vale ressaltar que a estruturação espacial não nasce com a criança, ela se dá 

através de uma elaboração e uma construção mental que a criança realiza através de seus 

movimentos em relação aos objetos e objetivos do meio que a cerca.  

Outro aspecto importante que Bucher (1978, apud OLIVEIRA, 2010, p. 77) 

ressalta, são as relações afetivas que o indivíduo estabelece com a mãe na fase inicial de 

vida, ou seja, através das sensações e mudanças de posturas, a criança, havendo maturação 

no seu sistema nervoso, se torna capaz de perceber e coordenar sua estruturação espacial. 

De acordo com Oliveira (2010), para que a criança consiga assimilar os conceitos 

espaciais, é necessário que tenha a lateralidade bem definida, o que ocorre em torno dos 

6 anos de idade. A partir disso, a criança torna-se capaz de diferenciar os dois lados de 

seu eixo corporal. Logo, o conceito de direita e esquerda começa a fazer sentindo.  

Quando a criança alcança os objetivos relacionados aos conceitos lógicos-

matemáticos, como: dentro/fora, alto/baixo, longe/perto, grosso/fino, 

grande/médio/pequeno, estreito/largo, em pé/deitado, cheio/vazio, pouco/muito, as 

formas geométricas, entre outros, diremos que ela alcançou a etapa da orientação espacial. 

Isto significa que a criança tem acesso a um “espaço orientado a partir de seu próprio 

corpo multiplicando suas possibilidades de ações eficazes” (LE BOULCH, 1984, p. 162).  
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• Estruturação temporal 

Outro elemento básico da Psicomotricidade é a estruturação temporal, pois não 

podemos conceber a ideia de espaço sem abordarmos a noção de tempo. Eles são 

indissociáveis. Piaget ( apud OLIVEIRA, 2010, p. 85) declara que: 

 
O tempo é a coordenação dos movimentos: quer se trate dos deslocamentos 

físicos ou movimentos no espaço, quer se trate destes movimentos internos que 

são as ações simplesmente esboçadas, antecipadas ou reconstituídas pela 

memória, mas cujo desfecho e objetivo final é também espacial [...]. 

 

A estruturação temporal se dá através da capacidade de situar-se a partir da 

sucessão dos acontecimentos, duração, períodos, irreversão de tempo e ritmo. Essas 

noções são consideradas abstratas, portanto elas acontecem a longo prazo.  

As noções e o domínio do tempo irão auxiliar a criança na construção do fio 

narrativo no momento em que ela ouve história, por exemplo. Também é a noção de 

tempo que leva a criança a desenvolver hábitos do cotidiano: dormir, acordar, tomar 

banho, almoçar, jantar, ir à escola e muitas outras atividades rotineiras que acontecem em 

função do tempo, embora muitas crianças tenham grandes dificuldades de perceber esta 

condição.  

 

4.2  O olhar para a Psicomotricidade no contexto da Educação Infantil 

 

No decorrer do curso de Educação Psicomotora, surgiram algumas inquietações 

enquanto professora de Educação Infantil, pois pude perceber que muitos professores 

tomam um rumo diferente, priorizando conteúdos que outrora vão se desenvolver e 

deixam de priorizar o que propõe os documentos legais acerca da Educação Infantil, não 

respeitando o desenvolvimento da criança.  

Diante disso, partindo de uma vivência pessoal com a turma que leciono e 

observando a prática pedagógica dos professores de uma creche municipal, pude 

direcionar a pesquisa para a área de formação docente, a fim de buscar compreender como 

se dá a prática pedagógica destes profissionais e qual a relação dos mesmos com a 

Psicomotricidade.   

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) 

(BRASIL, 1998, p. 13), 
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A expansão da educação infantil no Brasil e no mundo tem ocorrido de forma 

crescente nas últimas décadas, acompanhando a intensificação da urbanização, 

a participação da mulher no mercado de trabalho e as mudanças na organização 

e estrutura das famílias. Por outro lado, a sociedade está mais consciente da 

importância das experiências na primeira infância, o que motiva demandas por 

uma educação institucional para crianças de zero a seis anos. 

 

Desta forma, a Educação Infantil tem alcançado certa valorização e adquirindo 

uma nova identidade, se preocupando com uma qualidade de referência.  

Ainda segundo o RCNEI (BRASIL, 1998, p. 23),  

 
Nas últimas décadas, os debates em nível nacional e internacional apontam 

para a necessidade de que as instituições de educação infantil incorporem de 

maneira integrada as funções de educar e cuidar, não mais diferenciando nem 

hierarquizando os profissionais e instituições que atuam com as crianças 

pequenas e/ou aqueles que trabalham com as maiores. As novas funções para 

a educação infantil devem estar associadas a padrões de qualidade. Essa 

qualidade advém de concepções de desenvolvimento que consideram as 

crianças nos seus contextos sociais, ambientais, culturais e, mais 

concretamente, nas interações e práticas sociais que lhes fornecem elementos 

relacionados às mais diversas linguagens e ao contato com os mais variados 

conhecimentos para a construção de uma identidade autônoma. 

 

Sendo assim, nota-se a necessidade de discussões sobre pontos norteadores que 

estejam presentes na prática docente, pois saber a real necessidade sobre o conhecimento 

do desenvolvimento infantil, torna-se cada vez mais importante no cotidiano dos 

educadores.  

Logo, há uma grande preocupação com o desenvolvimento cognitivo na Educação 

Infantil, tendo em vista a ideia de que esta etapa da Educação Básica tem como finalidade 

o desenvolvimento integral da criança. Desta forma, algumas práticas pedagógicas de 

aprendizagem têm maior destaque e são mais desenvolvidas, deixando de lado aspectos 

importantes no desenvolvimento da criança como o movimento e a expressividade. 

Aspectos estes que envolvem o corpo que se move, se expressa e se relaciona.  

A proposta da educação psicomotora na Educação Infantil procura buscar auxiliar 

a criança a se desenvolver melhor, se relacionar com o mundo e buscar sua autonomia, 

proporcionando novas experiências de movimento a fim de integrar o aluno socialmente, 

desenvolvendo seus domínios cognitivos, motores e afetivos, com possibilidades de criar, 

de tomar decisões, de avaliar e de conhecer suas potencialidades. Observa-se, então, que, 

segundo Wallon (2005), pioneiro nos estudos da Psicomotricidade, há relevante 

importância no movimento relacionado ao afeto e à emoção.  

A Psicomotricidade é definida, de acordo com a Associação Brasileira de 

Psicomotricidade (ABP), “como a ciência que tem por objeto de estudo o homem através 
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do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo” (ABP, 2018). 

Está relacionada ao processo de maturação, no qual o corpo é a origem das aquisições 

cognitivas, afetivas e orgânicas. É sustentada por três conhecimentos básicos: o 

movimento, o intelecto e o afeto. 

Portanto, a Psicomotricidade tem como finalidade assegurar o desenvolvimento 

funcional, ajudando a criança a se expandir e a se equilibrar, em sintonia com o meio 

ambiente e nas relações com outros humanos. Logo, a infância é caracterizada, 

principalmente, pelo movimento. Durante o processo de desenvolvimento, a criança 

necessita vivenciar, experimentar e dominar seu corpo. A Psicomotricidade dispõe de 

diversas atividades que permitem as conquistas necessárias para adquirir habilidades 

motoras básicas, como: coordenação motora fina e grossa, esquema corporal, lateralidade 

e estruturação espaço-temporal, que estão interligados a partir da relação com o outro e 

com o meio.  

Assim, surge a necessidade dos educadores que atuam na Educação Infantil 

ampliarem seus conhecimentos sobre suas práticas psicomotoras. O educador precisa ter 

um olhar sensível e atento a qualquer alteração no desenvolvimento da criança, para que 

ocorra um bom desenvolvimento motor, cognitivo e intelectual. 

Na Jornada de treze anos de magistério, tenho notado que o Professor de Educação 

Infantil apresenta algumas dificuldades em estabelecer relações entre teoria e prática para 

o desenvolvimento psicomotor dos alunos, apresentando práticas que nem sempre vão ao 

encontro das necessidades de aprendizagem da criança.  

Ao buscar compreender o perfil profissional do professor de Educação Infantil, 

Gomes (2013, p. 32) afirma que estes profissionais formam-se na dinâmica de relações, 

interações, mediações e proposições, e as identidades que eles constroem estão vinculadas 

ao contexto social em que se inserem.  

Ainda neste contexto, o RCNEI (BRASIL, 1998, p.39) propõe que o professor 

deve possuir um perfil diferenciado, sendo polivalente, ter comprometimento e 

competência para abranger os cuidados básicos essenciais até conhecimentos específicos 

das diversas áreas do conhecimento. Ter consciência que também é um aprendiz, que para 

alcançar seus objetivos e contribuir para a formação dos educandos, demanda, por sua 

vez, uma formação bastante ampla, refletindo constantemente sobre sua prática.  

Dubar (1997, apud GOMES, 2013, p. 35) desenvolve um estudo sobre identidade 

profissional, o qual retrata a importância da identidade do professor de Educação Infantil, 

buscando sempre as interações, negociações e reestruturações que ocorrem por meio da 
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diferenciação e assimilação do outro e de si mesmo. O autor afirma que os profissionais 

de Educação Infantil se sustentarão num tripé, chamado educador, crianças e família.  

O professor de Educação Infantil deve buscar novas informações necessárias para 

o trabalho que desenvolve, ter diálogo com a família dos educandos, com a comunidade 

e colegas de profissão, o que é essencial para a qualidade do seu trabalho, visando o 

aprendizado e o atendimento das crianças. Sendo assim, é necessário que os educadores 

tenham em mente a importância do seu trabalho na Educação Infantil que, muito mais 

que cuidar, é ter atitudes conscientes de cuidado no educar.   

Segundo Garahani (2010, p. 196), 

  
Ser docente na EDUCAÇÃO INFANTIL é ter sempre uma atitude 

investigativa da própria prática e, consequentemente, fazer a sua elaboração 

por meio de um processo contínuo de formação. É ter o compromisso com a 

profissão escolhida e consciência de que suas intenções e ações contribuem na 

formação humana de nossas crianças ainda pequenas. Formação humana que 

se faz pelo acesso aos saberes, conceitos e práticas de nossa sociedade e que 

se apresentam como ferramentas de trabalho, pelo respeito às condições de 

aprendizagem que se faz pela oferta de possibilidades educacionais e, por fim, 

a clareza de que a professora da pequena infância é uma das profissionais 

responsáveis por proporcionar a conquista da autonomia e da construção de 

identidades das crianças pequenas do nosso país. 

 

O professor de Educação Infantil assume um papel fundamental no processo de 

ensino-aprendizagem, pois o mesmo deve proporcionar experiências para as crianças a 

fim de alcançarem seus objetivos. De acordo com as DCNEI (BRASIL, 2009, p.98), o 

professor, ao planejar suas atividades educativas, precisa favorecer a formação de 

competências para a criança aprender a cuidar de si.  

Vale ressaltar que, ao se referir à respeito do cuidado na Educação Infantil, o 

cuidar e educar são trabalhados de forma indissociáveis, dando condições para as crianças 

explorarem o ambiente de diversas maneiras e construírem sentidos pessoais e 

significados coletivos.  Faz-se necessário o respeito às individualidades e peculiaridades 

das crianças, assim como, as metodologias e recursos que utilizarão para que ocorra uma 

aprendizagem satisfatória.  

Neste sentido, Tardif (2005) considera que o professor trabalha com e sobre os 

seres humanos e acrescenta que, 

 
Sendo uma profissão de relações humanas, a docência distingue-se assim da 

maioria das outras ocupações em que a relação com os clientes são 

individualizadas, privadas, secretas (advogado, terapeuta, médico) com efeito 

mesmo sendo realizado num ambiente fechado, o objetivo do trabalho docente 

é coletivo e público. O professor agindo só, lida, contudo, com um “outro 

coletivo”. (TARDIF, 2005, p. 68) 
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Observa-se que a Educação Infantil busca um novo caminho e uma nova 

perspectiva. Em se tratando do desenvolvimento global da criança, se percebe a 

necessidade de um trabalho com qualidade na área motora, para que, desse modo, a 

criança vivencie e experimente todas as etapas de seu desenvolvimento, sendo vistas por 

profissionais qualificados e receptivos ao processo maturativo e psicoafetivo.  

É fundamental nesta etapa que haja o entendimento por parte dos educadores sobre 

os fenômenos que envolvem a Psicomotricidade, a maneira adequada e efetiva de se 

trabalhar com o desenvolvimento psicomotor, principalmente na Educação Infantil. A 

prática psicomotora deve ser entendida como um processo norteador que acompanha a 

criança em seu próprio percurso maturativo, que vai desde a expressividade motora e 

desenvolvimento até o acesso à capacidade de descentração (MASTRASCUSA E 

FRANCH, 2016). 

 Portanto, a partir da reflexão sobre a importância da prática dos professores da 

Educação Infantil no desenvolvimento psicomotor, destaca-se a necessidade do 

entendimento sobre a educação psicomotora, proporcionando à criança uma otimização 

corporal dos potenciais neuro-psico-cognitivos funcionais, para que ela se desenvolva de 

maneira adequada, tendo em vista que suas potencialidades estão sujeitas às leis de 

desenvolvimento e maturação.  

Diante disso, é importante que os profissionais de Educação Infantil tenham um 

conhecimento teórico e prático sobre o tema Psicomotricidade, pois o mesmo norteará o 

trabalho, atendendo as necessidades relacionadas à utilização de atividades psicomotoras 

planejadas na rotina das instituições escolares.   

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 208º, IV, que inscreve o 

atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade entre os 

deveres do Estado/Poder Público para com a educação, reconhecendo, pois, a creche 

como instituição educativa (BRASIL, 1988, p.123), e a LDB de 1996, que define a 

Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica (BRASIL, 1996, p.22), têm 

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.  

Identificar as ações educativas que vêm sendo realizadas na creche, implica 

admitir a importância das experiências cotidianas dos profissionais da educação em 

relação ao trato com as crianças, que, de acordo com Barbosa e Horn (2012, apud 
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OLIVEIRA, 2010, p. 85), "consideram que as formas como se pensam e se processam as 

ações no berçário devem ser adequadas para desmistificar a dicotomia que ocorre entre o 

cuidar e o educar, pois todos os momentos na educação infantil podem ser pedagógicos e 

de cuidados". A importância da organização pedagógica busca proporcionar a 

aprendizagem e o desenvolvimento da criança na realização das atividades e na rotina da 

creche, assim tudo é importante no decorrer das atividades desenvolvidas, desde o 

momento em que a criança chega a creche até o momento de saída.  

O profissional de educação que atua especificamente em creche é de suma 

importância, pois é ele que norteará todo o processo de desenvolvimento da criança. 

Portanto, faz-se necessário que o mesmo possa identificar no seu fazer pedagógico uma 

educação para a cidadania, que contribua para a inserção crítica e criativa dos indivíduos 

na sociedade, concebendo a creche como lugar de trabalho, a criança e o professor como 

cidadãos, sujeitos ativos, cooperativos e responsáveis (KRAMER, 1993, p. 45). 

No decorrer dos três primeiros anos de vida da criança, o trabalho através de 

estímulos é importante, porque, através deles, as crianças podem adquirir noções de 

conhecimento do próprio corpo, influenciando fortemente o processo de aprendizagem, 

fortalecendo a ideia de que o trabalho através da Psicomotricidade é de grande relevância, 

o qual atua no desenvolvimento integral do indivíduo, considerando várias etapas de seu 

crescimento, proporcionando noções básicas para seu desenvolvimento. 

Em seus relatos, Le Boulch (1984) afirma que  

 

a psicomotricidade é um antecedente necessário para o desenvolvimento da 

escrita e da leitura: [...] antes que a criança aprenda a ler, isto é, antes de sua 

entrada no curso preparatório, o trabalho psicomotor terá como objetivo 

proporcionar-lhe uma motricidade espontânea, coordenada e ritmica, que será 

o melhor aval para evitar problemas de disgrafia. (LE BOULCH, 1984, p. 33) 

 

Embora seja fundamental entender que a Educação Infantil não deve ser 

considerada preparatória para o Ensino Fundamental, segundo Fonseca (2008), as 

atividades psicomotoras também agem de maneira a prevenir os problemas que tenham 

relação com a alfabetização.  

O trabalho na creche com crianças de 0 a 3 anos de idade está inteiramente ligado 

ao período sensório motor defendido por Piaget (1978), ou também conhecida por etapa 

do corpo vivido, para o desenvolvimento cognitivo antes do desenvolvimento da 

oralidade.  

Nessa fase, a criança possui uma intensa necessidade de movimentos pelos quais 

vai conhecendo seu próprio corpo e tudo o que a rodeia, pela espontaneidade de seus 
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gestos e por sua curiosidade aflorada, ajustando suas ações às explorações do meio, 

ampliando seu conhecimento de mundo; há também uma busca corporal para que a 

criança realize o conhecimento de seus limites e capacidades motoras para que possa 

desenvolver-se com independência e liberdade de suas ações. 

Na prática, o trabalho com esta faixa etária torna-se muito mais satisfatório 

quando se dá por meio da ludicidade, pois, de acordo com Feijó (1992 apud CASTAGINI; 

BABY, 2015, p. 1), “O lúdico é uma necessidade básica da personalidade, do corpo e da 

mente, faz parte das atividades essenciais da dinâmica humana”. O contexto lúdico é 

essencial para a socialização do ser humano, para o jogo, para a construção de diferentes 

pontos de vista, elaboração de hipóteses e de contexto de espaço e tempo. O objetivo de 

se trabalhar através do jogo não pode ser como um cunho de entretenimento, mas sim 

entendido como uma atividade para aprender habilidades diferentes, inserido em um 

ambiente motivador, agradável. 

A ação dos professores é de extrema importância, o que permite reduzir o número 

de crianças com dificuldades de aprendizagem, que minimizam os efeitos negativos dos 

transtornos psicomotores e promovem o desenvolvimento geral. Vale ressaltar que o 

trabalho desenvolvido com a Psicomotricidade vai muito além do que apenas como forma 

preventiva, e sim como uma ação na potência.  

É importante que a brincadeira faça parte do processo de formação da criança. É 

por meio dela que se formam as primeiras interações sociais, as primeiras disputas, os 

primeiros sentimentos de vitória e derrota. Com isso, podemos postular que a brincadeira 

é um ensaio para a vida adulta. Ali estão as primeiras visões de divisão social, política, 

econômica e até mesmo de gênero.  

A criança constrói seu conhecimento através de sua interação com o meio físico e 

social. Portanto, cada nova aquisição serve de suporte para as aquisições subsequentes. 

Freire (1994, p. 23) nos adverte que “Boa parte das descrições sobre o 

desenvolvimento infantil referem-se aos atos de pegar, engatinhar, sugar, andar, correr, 

saltar, gritar, rolar e assim por diante, movimentos que contamos em quase todas as 

crianças [...]”. Já Friedman (1996, p. 64), em relação ao jogo, aponta que: 

 
O jogo oferece uma importante contribuição para o desenvolvimento 

cognitivo, dando acesso a mais informações e tornando mais rico o conteúdo 

do pensamento infantil, paralelamente o jogo consolida habilidades já 

dominadas pelas crianças e a prática dos mesmos em novas situações.  
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Dessa forma, compreende-se que o desenvolvimento infantil é produto da própria 

atividade da criança, que não para de estruturar e reestruturar o seu próprio esquema, de 

construir o mundo na medida em que o vivencia e o percebe. Partindo dessa concepção, 

podemos considerar que a brincadeira na vida da criança contribui para o 

desenvolvimento intelectual, moral, social e físico, a partir do entendimento de que a 

mesma estará buscando um equilíbrio entre seu comportamento e o meio social. 

Outro fator relevante é a imaginação aflorada. É na infância que se desenvolve a 

criatividade da criança, portanto, se houver qualquer tipo de bloqueio que impeça a 

criança de viver de forma plena essa fase, é possível afirmar que isso acarretará em 

prejuízos às suas habilidades de pensar criativamente e de se relacionar. 

Portanto, é através da jogo e da brincadeira que a criança aprende a lidar com 

sentimentos de angústia, raiva, medo. É por meio dela que a criança tem suas primeiras 

ambições e faz suas primeiras projeções para o futuro. 

 Desenvolver a Psicomotricidade na Educação Infantil significa priorizar o 

desenvolvimento do corpo, auxiliando a criança a adquirir o conhecimento de mundo que 

a rodeia, uma vez que aborda a lateralidade, coordenação motora fina e ampla, esquema 

corporal, estrutura espacial ou temporal. É através do corpo, de suas percepções e 

sensações que a criança tem a oportunidade de criar e aprimorar conhecimentos que, 

muitas vezes, ficam escondidos, e que não são desenvolvidos de maneira correta, até 

mesmo por falta de conhecimento acerca da Psicomotricidade na formação do professor.  

É notório salientar a importância de ter um olhar Psicomotor em sala de aula, pois 

estar atento a linguagem corporal da criança é saber identificar os significados dos seus 

menores gestos, atitudes, mímicas, olhar, sons que emitem, de sua relação com o chão, 

com os objetos e de muitas coisas mais. 

Para tanto, é indispensável o desenvolvimento de atitudes investigativas, de 

alternativas pedagógicas e metodológicas na busca de uma qualidade na Educação 

Infantil. 
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5  A PSICOMOTRICIDADE NA INTERLOCUÇÃO ENTRE TEORIA E 

PRÁTICA EM UMA CRECHE PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO  

 

No decorrer deste capítulo, será apresentado o resultado da pesquisa o que gerou 

uma discussão acerca da importância da Psicomotricidade na Educação Infantil, 

principalmente na modalidade creche. 

Muitas foram as inquietações a respeito das práticas psicomotora dos professores 

de Educação Infantil, pois no decorrer do curso de Pós-Graduação em Educação 

Psicomotora do Colégio Pedro II, pude repensar minha prática pedagógica e observar que, 

diante da realidade de creche, o desenvolvimento psicomotor fica em defasagem. 

A pesquisa se desenvolveu em três etapas, a primeira constou de observação no 

local a ser estudado, visando observar o comportamento dos profissionais que ali 

atuavam. A segunda etapa foi a coleta de dados através de entrevista, utilizando como 

instrumento um questionário com formato de perguntas abertas para análise posterior dos 

dados, e a terceira etapa consistiu numa amostragem dos resultados obtidos e uma breve 

reflexão do assunto abordado.   

A observação da rotina das crianças da creche gerou a primeira inquietação: o que 

essas crianças têm feito no decorrer do dia? Notando que na transição da creche para a 

pré-escola, muitas crianças possuíam dificuldades motoras, como falta de equilíbrio, o 

não reconhecimento de algumas partes do corpo e até mesmo segurar o lápis de forma 

correta, ficou o questionamento sobre o que era oportunizado a nível de aprendizagem a 

essas crianças em seus três primeiros anos de vida. 

Logo, se fez presente outra inquietação: qual é a relação do professor com a 

Psicomotricidade e como este tem desenvolvido a Psicomotricidade em suas aulas?  

É notório que o bom desenvolvimento motor da criança colabora para exploração 

do mundo exterior e ela passa a ter experiência concretas, adquirindo noções básicas para 

o próprio desenvolvimento, o que permitirá ter o conhecimento de si mesmo e do mundo 

que a rodeia. 

Diante dessas questões, veio a possibilidade e o desejo de ampliá-la a outros 

profissionais que atuam na mesma instituição. Dentro do grupo de amostragem, todas são 

professoras atuantes da Educação Infantil, concursadas no município do Rio de Janeiro, 

porém com formações diferentes entre Pedagogia, Biologia, ou com formação a nível 

médio – modalidade Normal.  
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Partindo do pressuposto que todas são professoras atuantes na Educação Infantil, 

formulamos as seguintes hipóteses para a pesquisa.  

a) Identificar as práticas pedagógicas psicomotoras das professoras de EI. 

b) Verificar o nível de conhecimento das professoras de Educação Infantil 

sobre a Educação psicomotora. 

Portanto, o objetivo ao final da pesquisa seria analisar como os educadores de 

Educação Infantil articulam teoria e prática em relação ao trabalho com a 

Psicomotricidade em uma creche municipal do Rio de Janeiro. 

A pesquisa se deu no meu local de trabalho, o que facilitou o desenvolvimento da 

pesquisa uma vez que não era estranha ao local. No campo de Educação Infantil foi 

possível realizar observações, e pude verificar que os professores de Educação Infantil 

privilegiam em suas práticas pedagógicas conceitos e conteúdo que poderiam ser 

privilegiados em tempo oportuno ao desenvolvimento da criança. Vale ressaltar que o 

local da pesquisa é em uma comunidade na qual seus moradores possuem baixa renda, 

carente de recursos, onde as crianças apresentam reduzido contato com brinquedos e 

atividades diversificadas, incluindo neste contexto a alimentação que frequentemente 

ocorre somente na creche. Diante disso, as crianças que ali se encontram possuem prazer 

em realizar as atividades e estão sempre solícitas às mudanças e ao novo. 

Voltando às questões iniciais, sobre o que propiciávamos às crianças nesses três 

primeiros anos, para contribuir no seu desenvolvimento e nas suas aprendizagens, percebi 

que, apesar do comprometimento do corpo docente, faltavam planejamento da unidade e 

conhecimento consistente sobre Psicomotricidade para essa faixa etária.  

Ao se referir anteriormente a falta de planejamento da unidade, me refiro às 

demandas que acontecem de modo imprevisível, provenientes da Secretaria de Educação, 

e que os profissionais precisam realizar. Muitos questionaram a efetividade destas 

demandas uma vez que possuem um projeto a ser desenvolvido e realizado.   

Um exemplo claro que uma professora de Berçário nos trouxe foi: as crianças 

estavam desenvolvendo atividades de construção de identidade, reconhecimento do corpo 

realizadas no espelho e simplesmente chegou um e-mail para que se construísse com o 

Berçário uma atividade relacionada à PAZ. O questionamento foi: o que fazer com 

crianças de 6 meses-1 ano sobre a PAZ? Qual é o significado para eles?  

Privilegiar o planejamento na Educação Infantil é possibilitar um momento em 

que o professor busca encontrar soluções para obter avanços no desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e social da criança, por isso deve ser uma atividade contínua, na qual o 
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professor não somente escolhe os conteúdos a serem passados, mas faz todo um processo 

de acompanhamento, diagnostica os avanços e dificuldades de toda a turma e também de 

forma individual, já que é fundamental o professore levar em consideração as 

peculiaridades e as especificidades de cada criança, já que cada uma tem seu modo de 

agir, pensar e sentir.  

Segundo Hoffmann (2001), a organização e planejamento das atividades diárias 

proporcionam ao professor a reflexão de suas ações e metodologias, analisando os 

resultados de seu projeto.  

Outro aspecto que foi observado ao longo da pesquisa e que merece um destaque 

foi a ausência de atividades psicomotoras. As atividades desenvolvidas com cunho 

psicomotor são apenas aplicadas para o aperfeiçoamento da mecânica motora. Nota-se a 

importância de o professor desenvolver as dimensões afetivas, relacional e histórica para 

levá-las à construção da unidade corporal e à afirmação da identidade.  

Diante disso, a análise dos conteúdos dos questionários se deu através de 

proximidades nas respostas, sendo relevante para a construção de uma proposta de 

atuação. O questionário foi aplicado ao final de um centro de estudos, proporcionado pela 

unidade. Ao responderem as perguntas, foi gerada uma pequena discussão acerca do tema, 

levando os profissionais a fazerem uma breve reflexão sobre sua prática pedagógica. 

A instituição onde foi realizada a pesquisa possui dez professores regentes, porém 

apenas oito se propuseram a participar da pesquisa. Os respondentes possuem nível 

superior em diferentes áreas e duas possui apenas o Ensino Médio na modalidade Normal.  

Esses profissionais serão identificados da seguinte forma: (P1) (P2) (P3) (P4) (P5) (P6) 

(P7) e (P8)6. Ver quadro abaixo.  

 

Tabela 1 – Dados de identificação dos professores 

                                                             
6 Esses profissionais, quando no coletivo, serão considerados no gênero feminino, por ser a situação da 

maioria dos professores entrevistados. Apesar de saber que tal decisão vai contra a norma culta de 

Português, assim foi adotado para afirmar um posicionamento em respeito e valorização ao lugar da mulher 

na sociedade. 

Professores Sexo 
Tempo de 

atuação 

Segmento que 

atua 

Grau de 

Escolarização 
Pós-Graduação 

P1 Feminino 30 anos 
Maternal 2 

(3/4 anos) 

Superior 

Pedagogia 

Sim 

Musicalização 

P2 Feminino 10 anos 
Maternal 2 

(3/4 anos) 

Superior 

Pedagogia 

Sim 

Psicopedagogia 
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Fonte: questionário aplicado pela pesquisadora 2017. 

A aplicação de dados se deu de forma individual, com a presença da pesquisadora, 

com duração de 30 minutos. A coleta de dados aconteceu após um centro de estudos – 

momento de troca e aprendizagem dos profissionais. As respondentes se mostraram bem 

solícitas e participativas no decorrer da pesquisa.  

Através da identificação das professoras, observamos que a maioria possui nível 

superior completo, mas apenas três com pós-graduação, sendo que nenhuma em 

Psicomotricidade ou área afim. Vale destacar que as profissionais que não possuem 

graduação em Pedagogia ou Normal superior, possuem Ensino Médio na modalidade 

Normal. Cabe esclarecer que o edital SMA nº 81, de 22 de maio de 20157, que regulamenta 

o concurso de Professor de Educação Infantil do município do Rio de Janeiro, em seu 

item 2.1 prevê a escolaridade mínima em Ensino Médio – modalidade Normal.    

Todas as profissionais possuem vasta experiência em Educação Infantil, o que 

agregou objetividade à pesquisa. Também é possível observar que as respondentes da 

pesquisa são professoras de todas as faixas etárias atendidas na creche – 06 meses à 4 

anos.  

A coleta de dados buscou verificar quais os conhecimentos dos professores acerca 

da Psicomotricidade e suas contribuições para a sua prática pedagógica, a partir das 

respostas dadas no questionário. 

Assim sendo, a segunda questão abordava o conceito de Psicomotricidade, que foi 

apresentado da seguinte forma pelas professoras pesquisadas: 

 

 

 

                                                             
7 Para maiores informações acerca do edital, acessar o link a seguir: 

<http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6222251/4163756/81_REPUBLICACAO_Edital_SME_PEI_N_81
.pdf>. 

P3 Feminino 6 anos 
Berçário 

(6 meses/1ano) 

Superior 

Biologia 
Não 

P4 Feminino 12 anos 
Berçário 

(6 meses/1ano) 

Superior 

Ed. Física 
Não 

P5 Feminino 2 anos 
Maternal 1 

(2/3anos) 

Ensino Médio 

Normal 
Não 

P6 Feminino 1 ano 
Maternal 2 

(3/4 anos) 

Ensino Médio 

Normal 
Não 

P7 Feminino 6 anos 
Maternal 1 

(2/3anos) 

Superior 

Pedagogia 

Sim 

Orientação 

P8 Masculino 3 anos 
Maternal 1 

(2/3anos) 

Superior 

Pedagogia 
Não 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6222251/4163756/81_REPUBLICACAO_Edital_SME_PEI_N_81.pdf
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6222251/4163756/81_REPUBLICACAO_Edital_SME_PEI_N_81.pdf
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Tabela 2 – Na sua concepção, o que é Psicomotricidade? 

 

Fonte: questionário aplicado pela pesquisadora, 2017. 

 

Ao analisar as respostas das professoras no que diz respeito ao conceito de 

Psicomotricidade, pude inferir que este questionamento gerou um momento de reflexão 

e dúvidas, pois, apesar das profissionais atuarem há bastante tempo com a Educação 

Infantil, a maioria entende o tema como um conceito novo e ainda está buscando 

conhecimento. Porém, é notório que todas as respostas envolvem o movimento.  

A resposta da professora (P7) traz clareza no conceito ao dizer que a 

Psicomotricidade é a ciência que estuda o indivíduo através de seu corpo em movimento, levando 

em consideração o desenvolvimento cognitivo através dos estímulos motores dados ao seu corpo.  

Tal definição se aproxima do conceito estabelecido pela Associação Brasileira de 

Psicomotricidade (ABP, 2018) que conceitua a Psicomotricidade como a “ciência cujo 

objeto de estudo é o homem por meio do seu movimento e sua relação com o mundo 

interno e externo”. A diferença mais significativa entre ambos os conceitos é que a 

professora entrevistada considerou apenas o desenvolvimento cognitivo, quando o 

conceito de Psicomotricidade vai muito além.  

Ainda segundo a conceituação da ABP, a palavra Psicomotricidade é um termo 

empregado para uma concepção de movimento organizado e integrado em função das 

experiências vividas pelo sujeito, cuja ação é resultante de sua individualidade e sua 

socialização. Considerando o que OLIVEIRA (1997, p. 36) afirma acerca do movimento, 

pontuando que ele é um suporte que ajuda a criança a adquirir o conhecimento do mundo 

que a rodeia através de seu corpo, de suas percepções e sensações, verifica-se que as 

profissionais entrevistadas têm um conceito de Psicomotricidade, entretanto, não 

podemos perder de vista que possuem um conceito bem reduzido e limitando apenas ao 

movimento.   

Em seguida, foi proposto que as respondentes esclarecessem qual é a importância 

da Psicomotricidade na Educação Infantil: 

 

Professores Respostas 

P1 Relação com a capacidade psíquica e com o movimento 

P2 São atividades que envolvem o movimento 

P3, P4, P5 e P6 Está relacionada ao movimento 

P7 É a ciência que estuda o indivíduo através do seu corpo em movimento 

P8 São atividades que trabalham a coordenação motora 
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Tabela 3 – Qual a importância da Psicomotricidade na Educação Infantil? 

Fonte: questionário aplicado pela pesquisadora, 2017. 

 

Quando realizamos esta pergunta, obtive respostas diferentes como por exemplo: 

tem importância porque ajuda no comportamento da criança (P1), auxilia no 

desempenho das atividades (P2) e que auxilia na construção da identidade da criança 

(P3). As professoras P5, P6, P7 e P8 responderam de forma interessante e satisfatória 

quando pontuaram que a Psicomotricidade é importante pois contribui para o 

desenvolvimento cognitivo, social, intelectual, afetivo e motor, ou seja, o 

desenvolvimento da aprendizagem.  

 
A Psicomotricidade contribui de maneira expressiva para a formação e 

estruturação do esquema corporal e tem como objetivo principal incentivar a 

prática do movimento em todas as etapas da vida de uma criança. Por meio das 

atividades, as crianças, além de se divertirem, criam, interpretam e se 

relacionam com o mundo em que vivem. Por isso, cada vez mais os educadores 

recomendam que os jogos e as brincadeiras ocupem um lugar de destaque no 

programa escolar desde a Educação Infantil.   ( BARBOSA; HORN, 2008) 

 

Segundo Barreto (2000, p. 1), “O desenvolvimento psicomotor é de suma 

importância na prevenção de problemas da aprendizagem e na reeducação do tônus, da 

postura, da direcionalidade, da lateralidade e do ritmo”. 

Por meio da análise, observa-se a importância e a responsabilidade do trabalho 

com a Psicomotricidade para o desenvolvimento integral do sujeito. Para a criança, as 

atividades psicomotoras têm grande significância perante sua formação, uma vez que é 

por meio dessas que ela tem a possibilidade de conhecer-se e conhecer o outro. 

De acordo com Mastrascusa e Franch (2016, p. 32), o movimento se manifesta de 

três formas: a primeira de forma orgânica – os movimentos que nos mantêm vivos (os 

batimentos cardíacos, a circulação sanguínea, entre outros); a segunda de forma física – 

o corpo que se move; e a terceira de forma psíquica – o corpo que sente, que se emociona, 

percebe, que sente.  

Portanto, o professor de Educação Infantil deve promover condições para as 

crianças a fim de que elas evoluam, respeitando o ritmo, de cada uma. 

Professores Respostas 

P1 Ajuda no comportamento da criança 

P2 Auxilia no desempenho das atividades 

P3 Não respondeu 

P4 Auxilia na construção da identidade da criança 

P5, P6, P7, P8 
Ajuda no desenvolvimento cognitivo, social, intelectual e motor da 

criança 
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Finalizando esta etapa da entrevista, foi perguntado às professoras como elas 

desenvolvem atividades psicomotoras em suas aulas: 

 

Tabela 4 – Como você desenvolve atividades Psicomotoras em suas aulas? 

Fonte: questionário aplicado pela pesquisadora, 2017. 

 

Ao observar as respostas, é notório que todas as profissionais buscam desenvolver 

atividades motoras em suas aulas. A maioria, mesmo sem perguntar, explicitou o objetivo 

pelo qual desenvolve tal atividade. Pude perceber a grande adesão das profissionais (P1, 

P2, P4, P5 e P7) em utilizar circuito motores como meio de desenvolver a 

Psicomotricidade.  

Quando se proporciona o contato da criança com circuitos motores, a mesma 

explora o ambiente, experimentando os movimentos que o corpo é capaz de realizar, 

possibilitando o reconhecimento de si. Os circuitos geralmente são montados de acordo 

com cada faixa etária da criança, contendo objetos que aguçam curiosidade, e possuem 

uma proposta de interação da criança, com o objeto e com o meio, ou seja, a cada etapa, 

a criança deve executar um movimento de acordo com o comando do profissional. Os 

movimentos geralmente são de subir, descer, rodar, pular e que aguçam sua imaginação, 

concentração e criatividade. Portanto, os circuitos são interessantes, mas não contemplam 

a totalidade do trabalho com a Psicomotricidade, já que se constituem de possibilidades 

bem limitadas de atuação, dentro de tantas possibilidades que podem ser proporcionadas 

nas propostas psicomotoras. 

Professores Respostas Objetivos 
P1 Utilizo bambolês, circuitos As atividades são realizadas sempre com o afeto 

P2 Brincadeiras, circuitos e jogo 

simbólico 

A fim, de explorar o desenvolvimento das 

estruturas psicomotoras. 

P3 Atividades Lúdicas Proporcionando o desenvolvimento motor e 

psicossocial 

P4 Circuito, dança, mímicas, 

brincadeiras 

Que estimule o senso espacial, pular, correr etc. 

P5 Regras de convivência, 

história, jogos, circuito e 

brincadeiras 

Com o objetivo de trabalhar as dificuldades de 

relacionamento, o movimento corporal e a 

concentração 

P6 Brincadeiras livres e blocos 

lógicos 

Não pontuou 

P7 Músicas, bolas, bambolês, 

elásticos massa de modelar e 

circuito 

Reconhecer e explorar o esquema corporal 

P8 Em branco  
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É importante destacar que os movimentos, de acordo Mastrascusa e Franch (2016, 

p. 34), assumem funções especificas que vão muito além do que suas manifestações 

físicas ou mecânicas, mas que envolvem as relações humanas, dando a elas uma ou outra 

tonalidade afetiva e carregando-as de significação.  

Outro aspecto importante que pude observar, através desta pergunta aos 

respondentes, foi a utilização do jogo simbólico realizado em suas aulas. Nesse aspecto, 

Piaget afirma ainda que: 

 
[...] o Jogo Simbólico é uma assimilação livre do real ao eu, tornada necessária 

pelo fato de que quanto mais a criança é jovem menos seu pensamento é 

adaptado ao real, no sentido preciso de um equilíbrio entre a assimilação e a 

acomodação. Quando, ao contrário, mais progride essa adaptação, mais o jogo 

se reintegra na inteligência em geral, com o símbolo consciente tornando-se 

construção e imaginação criadora. (PIAGET, 1978, p.113). 

 

Apesar de Piaget não ser um autor que abordava a questão da Psicomotricidade, 

as suas observações em relação ao jogo simbólico contribuem para os estudos das 

propostas psicomotoras, principalmente quando se trata do trabalho com crianças.  

Ao encerrar esta etapa de entrevista, ficou nítido que as professoras têm um 

conhecimento muito superficial acerca da Psicomotricidade e que possuem uma atuação 

que considero “despreparadas”, pois o trabalho através da Psicomotricidade é rico e muito 

além do que apenas circuito e jogos simbólicos. O trabalho psicomotor deve estar presente 

a todo tempo dentro da sala de aula de Educação Infantil. 

A última etapa da pesquisa se deu através do resultado da pesquisa e apresentação 

do conceito de Psicomotricidade e como podemos desenvolvê-la em sala de aula enquanto 

educadores. Esta etapa aconteceu ao fim da Jornada Pedagógica de Educação Infantil 

realizada pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.  

Eu, enquanto pesquisadora e mediadora da jornada, apresentei de forma verbal o 

resultado e os conceitos previamente estabelecidos pelas educadoras e apresentei o 

conceito de Psicomotricidade de acordo com a Associação Brasileira de 

Psicomotricidade, já mencionado neste trabalho.  

Esta etapa agregou valor à pesquisa, pois foi possível relacionar o tema da 

Jornada, “Leitura e a Escrita na Educação Infantil – ser docente na educação infantil”, 

que teve como palestrante a Professora Sonia Kramer da PUC-Rio. No decorrer do estudo 

apresentado pela professora Sonia Kramer, os professores puderam pontuar o que 

achavam relevantes para a pesquisa e assim o fizeram.  
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Após este momento, questionei as professoras acerca dos profissionais que são e 

como têm contribuído para o desenvolvimento das crianças. O questionamento gerou um 

momento de reflexão e de repensar a prática pedagógica. Me chamou atenção a fala de 

uma professora: repensar minha prática pedagógica vai muito além do que apenas ouvir 

falar, e sim buscar a harmonia do agir, sentir e pensar do ser humano.   

Em comparação ao questionário, as professoras assumiram outra postura mediante 

a importância da Psicomotricidade e se detiveram às questões específicas e importantes 

como: desenvolver o raciocínio, aprender a ter equilíbrio físico, motor e emocional. Como 

afirma PIAGET (1978), “é através do movimento que a criança pequena desenvolve sua 

inteligência, estimula o sistema nervoso e o cérebro tornando-se cada vez mais capaz de 

novos aprendizados”. Pela Psicomotricidade, Mastrascusa e Franch (2016, p. 111) trazem 

o conceito de um CORPO-SUJEITO, ou seja, a integralidade global de constituição do 

sujeito, um corpo que age, que atua, vivo, portanto, constituído por meio das relações do 

sujeito com o outro.   

O contato das professoras com a análise dos resultados, a amostragem e uma breve 

explicação acerca da Psicomotricidade e o papel do professor de Educação Infantil, foi 

de suma importância, pois a compreensão que obtiveram do assunto foi notório, como foi 

possível observar na roda de conversa, na qual se mostraram mais atualizadas no assunto. 

Tal situação indica que as professoras construíram conhecimentos de Psicomotricidade 

ao longo da Jornada pedagógica, o que confirma a importância e necessidade de estudos 

que favoreçam a formação continuada dos docentes. 

Em suma, ficou evidenciado que, apesar das respostas serem insatisfatórias, houve 

uma significativa aquisição de conhecimento sobre o conceito de Psicomotricidade, visto 

que houve a relação desta com o tema da Jornada Pedagógica e as profissionais 

compreenderam o assunto e o quanto esta área do conhecimento é fundamental para a 

prática pedagógica com crianças que estão em pleno desenvolvimento.  

Enfim, o que pudemos concluir da análise foi que o esclarecimento e informações 

sobre o assunto propiciaram resultados satisfatórios. Porém, não é só o conhecimento que 

é o suficiente. É importante que os professores explorem suas potencialidades e das 

crianças e percebam o quanto podem modificar e acrescentar experiências à vida das 

crianças, ampliando a realidade em que vivem. É nisto que os profissionais da educação 

podem fazer para mudar o dia a dia das crianças.   
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No decorrer da realização da pesquisa, observou-se que, através de um contato 

mais próximo com a prática pedagógica, existe um déficit no que diz a respeito à 

qualificação dos professores que trabalham nesta etapa da educação. 

A partir dos autores apresentados, pode-se afirmar que a Psicomotricidade 

realizada com objetivos claros e concretos produz um diferencial pedagógico, o que nos 

faz perceber a importância de divulgar e proporcionar aos educadores, conhecimentos de 

Psicomotricidade que fundamentam uma prática pedagógica que valorize o corpo e sua 

expressão.  

As professoras envolvidas na pesquisa puderam conhecer e discutir conceitos 

básicos de Psicomotricidade e experimentaram algumas atividades psicomotoras durante 

a jornada pedagógica, que viabilizaram o contato com a consciência corporal, bem como 

a importância dessas atividades. 

Com isso, pode-se perceber através do resultado da pesquisa a importância das 

professoras terem conhecimento em Psicomotricidade, pois, ao estarem preparadas, 

poderão realizar atividades que venham a auxiliar a criança no desenvolvimento de suas 

potencialidades e até mesmo prevenir possíveis dificuldades. 

O desenvolvimento da Psicomotricidade refere-se aos fatores internos 

relacionados com o processo de maturação do indivíduo. Este processo antecede o 

processo de aprendizagem, o que o leva a ser atribuído erroneamente apenas à finalidade 

de maturação do indivíduo. Assim, devemos trabalhar através da ludicidade, já que o 

brincar da criança pode ajudá-la a construir uma base sólida que certamente servirá de 

sustentáculo aos processos de desenvolvimento e aprendizagem.  

Através desta pesquisa, verificou-se que a Psicomotricidade pode contribuir para 

o desenvolvimento integral da criança, oferecendo oportunidades para que sejam crianças 

autônomas, críticas, questionadoras e capazes de cooperar. Esta reflexão é fundamental 

para a formação de professores da Educação Infantil e séries iniciais de Ensino 

Fundamental. 

Contudo, sabemos que é necessário dar continuidade aos estudos desta área, como 

também de outras que contribuam para uma prática pedagógica na Educação Infantil, que 

efetivamente favoreça o desenvolvimento das crianças nos seus aspectos afetivo, 

cognitivo, social e físico.  
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