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RESUMO

Introdução: A importância da psicomotricidade para o desenvolvimento do educando na educação
infantil. A criança passa por quatro fases do desenvolvimento motor, que são: fase motora reflexa,
rudimentar, fundamentais e especializados. Objetivo: O objetivo deste trabalho é identificar a
importância do professor de Educação Física no processo de formação da criança proporcionando
atividades que possibilitem o desenvolvimento das habilidades motoras e cognitivas. Métodos: A
presente pesquisa é característica de estudo de caso, proporcionando uma visão global do problema,
tratando-se de um estudo com pouca população, permitindo detalhadamente o conhecimento sobre o
estudo em questão. Resultados: O professor de educação física é um profissional capacitado para
lidar com as fases do desenvolvimento motor, dai, a importância de se ter um profissional da área nas
escolas em fase inicial para que possam contribuir pedagogicamente com o crescimento das crianças.
Cabe salientar também que esse processo, no entanto, não é isento de distorções. Nas sociedades
tribais a cultura global é transmitida de maneira informal pelos adultos, dessa forma atinge todos os
indivíduos. Percebe-se que a educação desde a antiguidade sofreu várias mudanças, sendo lapidada
na formação de cidadãos pensantes e críticos. A educação possibilita a cada indivíduo conhecer sua
própria identidade, visando às faces de desenvolvimento para cada criança e favorecendo os direitos
de igualdade, de aprendizagem, leitura e escrita. Neste sentido, é relevante dizer que é dever do
Estado dispor a educação de qualidade para as crianças e jovens, sem distinção de classe social,
etnia, sexo, enfim, todos devem ter ensino de qualidade ao seu alcance. A motricidade é o resultado
da ação do sistema nervoso sobre a musculatura, como resposta a estimulação sensorial.
Conclusão: A infância é a fase que eles têm para aprender, descobrir o novo, inventar, reinventar, ou
seja, é onde toda e qualquer criança começa a construir sua própria identidade, vai se descobrindo
enquanto pessoa, por meio de suas ações.

Palavras-chaves: Criança. Psicomotricidade. Educação física.

ABSTRACT

Introduction: The importance of psychomotricity for the development of the student in early childhood
education. The child goes through four phases of motor development, which are: reflex motor phase,
rudimentary, fundamental and specialized. Objective: The objective of this work is to identify the
importance of the Physical Education teacher in the process of child training by providing activities that
allow the development of motor and cognitive abilities. Methods: The present study is a case study,
providing a global view of the problem, which is a small population study, allowing a detailed
knowledge of the study. Results: The physical education teacher is a trained professional to deal with
the phases of motor development, hence the importance of having a professional in the area in the
initial stages so that they can contribute pedagogically to the growth of the children. It should also be
noted that this process, however, is not without distortion. In tribal societies, global culture is
transmitted informally by adults, thus reaching all individuals. It has been noticed that education since
antiquity has undergone several changes, being stoned in the formation of thinking and critical citizens.
Education enables each individual to know their own identity, aiming at the developmental faces for
each child and favoring the rights of equality, learning, reading and writing. In this sense, it is important
to say that it is the State&39;s duty to provide quality education for children and young people, without
distinction of social class, ethnicity, sex, and all must have quality education within their reach.
Motricity is the result of the action of the nervous system on the musculature, as a response to sensory
stimulation. Conclusion: Childhood is the stage they have to learn, discover the new, invent, reinvent,
that is, where every child begins to build their own identity, discovering themselves as a person,
through their actions.

Keywords: Child. Psychomotricity. PE.
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INTRODUÇÃO

A psicomotricidade é importante para o desenvolvimento do educando na educação infantil, tendo em
vista que a criança começa a se desenvolver mesmo dentro do útero de sua mãe e com o passar do
tempo o desenvolvimento só vai se aprimorando passando por fases até chegar à idade adulta.

Para a criança se desenvolver é fundamental que ela tenha inúmeras oportunidades de explorar o
ambiente que a cerca, assim, é preciso que a família a estimule e atribua condições favoráveis de
desenvolvimento durante todo o processo de crescimento, verifica-se também a importância de no
processo educacional existir professores capacitados para lecionar adequadamente a sua faixa etária,
o professor de educação física é uma profissional o qual não deve faltar no decorrer do
desenvolvimento infantil, pois este é capacitado para lecionar de maneira pedagógica incentivando a
edificação da criança (AMARO, 2010).

Neste sentido, o objetivo do presente trabalho é identificar a importância do professor de Educação
Física no processo de formação da criança proporcionando atividades que possibilitem o
desenvolvimento das habilidades motoras e cognitivas. Por meio desse profissional é possível facilitar
o aperfeiçoamento infantil, pois o mesmo oferece aos discentes de maneira pedagógica aulas que os
estimulem ao desenvolvimento. É visto ainda os objetivos específicos como meios para obter
resultados positivos no trabalho do professor de educação física em meio as suas ações pedagógicas
envolvendo a psicomotricidade, como: Abordar o conceito de psicomotricidade, verificar a
psicomotricidade na educação infantil, e, perceber a importância do professor de educação física
como conhecedor da psicomotricidade no contexto educacional infantil.

Justifica-se, portanto, a importância de ter um professor de educação física no âmbito escolar infantil,
pois o mesmo disponibiliza de ferramentas pedagógicas para auxiliar no desenvolvimento dos
mesmos. Partindo dessa premissa, este trabalho traz uma concepção e visão da importância da
psicomotricidade na educação infantil sendo preconizada desde os primeiros passos e avaliada de
acordo com seu desenvolvimento por faixa etária. Conhecendo a realidade das creches no Brasil, o
profissional de Educação Física é raramente encontrado executando seu papel neste ambiente. Esse
papel é dado ao pedagogo pelo método de ensino focado na educação infantil e por uma cuidadora
sem formação especifica como responsáveis do berçário. O profissional de Educação Física mesmo
sendo um professor capacitado no desenvolvimento do controle motor e ser especializado
metodologicamente em praticar sua função nas creches, é escasso em muitas instituições (AYOUB,
2001).

Ao se trabalhar com essa faixa etária é de inteira responsabilidade saber o que se aplica para auxiliar
no desenvolvimento do sujeito desde os primeiros passos e na correção dos mesmos. Estar atento
aos primeiros sinais de reflexo que o bebê dá é de extrema importância para uma avaliação de
acompanhamento. Acompanhar por períodos cada fase de crescimento e trazer atividades que
ajudem a desenvolver de maneira correta seus primeiros passos identificando qualquer deficiência
que traga desde seu nascimento. Conhecendo a realidade surge uma inquietação em relação a
educação infantil e a educação física: A falta do profissional especifico na área da psicomotricidade
atuando na educação infantil, faz com que haja fragilidade no desenvolvimento da criança Durante a
infância o indivíduo começa a perceber e aprender o mundo a sua volta, por meio das curiosidades e
descobertas fazendo com que este busque instruir-se do que lhe é preciso para toda uma vida.

O presente trabalho tem como objetivo mostrar a história da educação, bem como a educação no
Brasil, o surgimento das creches, e a necessidade de se ter âmbitos educacionais para abrigar
crianças, a educação infantil, sendo amparada por legislações que ampara a criança em seus direitos
como cidadãs, o papel da família na fase infantil, a psicomotricidade como ciência que estuda o
desenvolvimento humano, por meio das fases motoras.

Partindo dessa premissa, é na fase infantil que a criança aprende sobre tudo que a cerca, nesse
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sentido, é fundamental que as crianças tenham o maior número possível de vivencias contribuindo
assim para seu pleno desenvolvimento. O professor de educação física por sua vez é o profissional
adequado para auxiliar no desenvolvimento infantil, tendo em vista que este conhece as fases do
desenvolvimento humano e como trabalhar com cada uma delas, logo, é a pessoa adequada para
ministrar aulas que favoreçam o desenvolvimento físico, motor e psíquico (CAMPOS, 2014).

MÉTODOS

A presente pesquisa é característica de estudo de caso, proporcionando uma visão global do
problema, tratando-se de um estudo com pouca população, permitindo detalhadamente o
conhecimento sobre o estudo em questão (GIL, 2010, p. 37). O estudo de caso é considerado rico em
dados descritivos, sendo ele flexível, buscando a realidade de maneira complexa e contextualizada, o
que possibilita o bom entendimento do leitor (VENTURA, 2007, p. 2).

Em relação à pesquisa qualitativa, pode-se dizer que, segundo Chizzotti (1991), a metodologia
descritiva na abordagem qualitativa possui uma relação dinâmica entre o mundo real, o sujeito e o
objeto, um vínculo entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. Tendo em vista que a
abordagem qualitativa é menos formal que a quantitativa, e a análise qualitativa depende de fatores
como a natureza dos dados coletados, a extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa e as
suposições teóricas que orientaram a averiguação.

A pesquisa realizada teve como instrumento para coleta de dados um questionário aberto, com
perguntas e sequências predeterminadas, mas com ampla liberdade para responder (GIL, 2010). A
entrevista foi realizada no Centro Municipal de Educação Infantil Proinfância Antônia de Oliveira Silva
“Dona Toninha” em Tobias Barreto-Sergipe. A pesquisa foi direcionada as cuidadoras e as
professoras que são responsáveis pelo processo ensino-aprendizagem das crianças tanto da
pré-escola como berçário e creches e um diálogo aberto com as coordenadoras responsáveis. A
Diretora se encontrava de licença. As perguntas foram direcionadas a 17 Professoras e 8 Cuidadoras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O conceito de educação traz ao homem avanços significativos, no sentido da garantia de um futuro
melhor para todos. (VIANNA, 2006). A palavra Educação vem do latim e tem o significado de
alimentar, transmitir informação a alguém, ou seja, levar a todos o ensinamento adquirido. A
educação não nasce com o homem e sim é adquirida no decorrer de sua vida. A educação sempre
existiu mesmo quando não havia um sistema escolar, antigamente e até os dias atuais existem
lugares escassos em educação. No entanto sempre houve uma educação passada por gerações,
onde os mais velhos ensinavam seus costumes e contavam seus ensinamentos as crianças para que
crescessem com aquele conhecimento desde muito cedo. (PILETTE, 2006).

A educação em tribos era passada desse modo, as crianças aprendiam a se comunicar através de
imitações, os meninos seguiam os pais na caça aprendendo o valor da sobrevivência, e as meninas
acompanhavam suas mães na preparação da comida, que para eles eram brincadeiras por estarem
participando dos afazeres junto com os adultos. É interessante observar que esses ensinamentos
eram guiados por uma crença a qual tinham como característica primitiva o sentido rigidamente
tradicionalista, onde a atividade educativa passada por seus pais não era tida como instrumento de
progresso, mas como um processo de adaptação passada por gerações. Diante disso, pode-se
perceber que é a educação que mantém viva a memória de um povo e dá condições para sua
sobrevivência.

Cabe salientar também que esse processo, no entanto, não é isento de distorções. Nas sociedades
tribais a cultura global é transmitida de maneira informal pelos adultos, dessa forma atinge todos os
indivíduos. Nas sociedades mais complexas, com o passar do tempo, a educação formal assume um
caráter intelectualista, cada vez mais distanciado da atividade concreta, destinando-se apenas à elite.
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Ao contrário da educação dos primitivos que era passada da mesma forma para todos que ali
existam, na educação oriental era diferente, sua organização era dada por um exame onde seriam
escolhidos os funcionários públicos. Já na educação hindu, o que difere dos chineses são suas
castas, sendo elas prioritárias aos superiores deixando os mais pobres sem acesso ao conhecimento.
A educação Judaica, não teve escolas para sua população em geral, eles priorizaram o
desenvolvimento da personalidade segundo as leis contidas na bíblia (PILETTI, 2006).

Em relação à instrução eles recebiam apenas exatamente o que era
absolutamente necessário. Todo o restante de sua educação tinha em vista
torna-los sujeitos ao comando, suportar os trabalhos, lutar e conquistar.

Atenas tinha outra visão quanto aos treinos, para eles não cabia só treinar corpos sem ter um preparo
mental na formação do homem, sendo assim está assentou na mesma condição a educação física e a
educação intelectual. Fazendo análise entre a educação em Esparta e Atenas percebe-se que existe
um poder governamental que estabelece uma educação rígida dentro de casa desde a base familiar
como preparo para já saber que seu futuro adulto será lutando em guerras em defesa de um país.
Contudo diante do exposto percebe-se que em Atenas, a educação acontecia em casa no seio da
família, cabia a esta uma educação mais tranquila, visando o desenvolvimento da criança de acordo
com nível de idade, sendo dirigidos a frequentar escola de música e de ginástica ou palestras
(CHIZZOTTI, 1991).

Após passar por um período de guerra contra os persas de 500 a 449 a.C. foram impostas
modificações na educação. Sendo assim houve o aparecimento de sofistas surgindo como classe de
professores onde tinham o conhecimento sobre artes e ciências naturais, e, contudo, ao passar seus
ensinamentos eram remunerados pelo serviço prestado, diante desse acontecimento os mais antigos
e conservadores gregos não ficaram satisfeitos pelos ensinamentos os sofistas passavam sobre o
individualismo (DAOLIO, 2004).

Percebe-se que a educação desde a antiguidade sofreu várias mudanças, sendo lapidada na
formação de cidadãos pensantes e críticos. Observa-se que mesmo sem escolas com normas e
sofistas que ensinasse, na época que existia os primitivos o que era passado a seus descendentes
era a sabedoria sobre a sobrevivência na natureza. Aprender a caçar, remar, correr, saltar eram
atividades diárias que não eram vistas como prática de atividade física, mas como forma de
sobrevivência tendo como ensinamento o saber respeitar o próximo e a natureza. Compreendendo
que na idade média, eram esquecidos a essência do ser e eram tratados como maquinas, sendo
desde cedo exposto ao treino pesado sem convicção de sentimento ou sua própria virtude, para não
trair o governo. Os gregos e Romanos tinham um conhecimento sobre as possibilidades e não sobre
a humanidade (GALLAHUE, 2005).

É relevante dar continuidade com esse pensamento sendo priorizado a importância de levar
informação e aprendizado de maneira que desperte no homem o prazer de aprender. Segundo Kant,
cultivar a moral, despertando para que o homem tome consciência de que ela deve estar presente em
todas as ações de sua vida, em todo o seu desenvolvimento, em todo o ser, e por efeito, deitando
raízes sobre o direito, que não subsiste sem a moral (VIANNA, 2006).

Ao se perceber a importância da educação nas diversas culturas e períodos e dos pensamentos que
os filósofos trazem diante o valor de educar o homem diante o mundo ao qual vive surge a
necessidade de apresentar a educação no Brasil. A educação no Brasil começou com a vinda dos
jesuítas em 1549, os quais fundaram, em 1950, o "Colégio dos Meninos Jesus", na Bahia, ao qual se
seguiram o de São Vicente e muitos outros, essas escolas eram primárias passando depois a
secundárias. Com a expulsão dos Jesuítas, em 1759, a educação brasileira ficou completamente em
abandono, sendo os seminários católicos as quase únicas escolas existentes (GIL, 2010).
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Em 1823, através de decreto de 1º de março, foi criada no Rio de Janeiro uma escola que deveria
trabalhar segundo o método Lancaster, ou do ensino mútuo. Segundo esse método, baseado na obra
de Joseph Lancaster (Sistema monitorial, 1798), haveria apenas um professor por escola e, para cada
grupo de dez alunos, haveria um aluno menos ignorante que ensinaria os demais (LÓSSIO, 2006).
Porém, a Constituição outorgada em 1824 limitou-se a estabelecer que a instrução primária fosse
gratuita a todos os cidadãos (art. 179).

No ano de 1827, uma lei determinou que deveriam ser criadas escolas de primeiras letras em todas
as cidades, vilas e lugarejos, e escolas de meninas nas cidades mais populosas, dispositivos que
nunca chegaram a ser cumpridos. Em 1854, o ensino primário foi dividido em elementar e superior. O
ensino primário era pouco difundido, pois, os orçamentos provinciais eram escassos, os escravos
eram proibidos de frequentar a escola, o curso primário nem era exigido para ingresso do secundário
(PILETTI, 1990).

De 1946 a 1964, houve um avanço da participação popular e, consequentemente, da educação
popular. Nesse período foram organizadas numerosas campanhas visando à ampliação e a melhoria
do atendimento escolar. A Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional (Lei nº 4 024 de 20 de
dezembro de 1961) foi a primeira a englobar todos os graus e modalidades do ensino. (Piletti, 1990).
A educação é um direito de todos e por ser reconhecida mundialmente está impressa na Declaração
Mundial dos Direitos do Homem, sendo aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em
1949 (Piletti,2006, p.123). Sendo esse direito já declarado sabe-se que muitos lugares ainda não o
usufruem desse conhecimento.

O movimento de 1964 interrompeu essa tendência. Em 1969 e 1971, foram aprovadas
respectivamente a Lei 5.540/68 e 5.692/71, introduzindo mudanças significativas na estrutura do
ensino superior e do ensino de 1º e 2º graus, cujos diplomas vieram basicamente em ardor até os dias
atuais. A Constituição de 1988, promulgada após o amplo movimento pela redemocratização do País,
procurou introduzir inovações e compromissos, com destaque para a universalização do ensino
fundamental e erradicação do analfabetismo (Saviani, 2010).

Por esse motivo, em 1970 a Unesco elaborou uma estratégia para que todo país, segue esse direito
por ser dever do país e do estado possibilitar as pessoas terem a oportunidade de se desenvolverem
integralmente, tornando-se indivíduos capazes de se posicionar frente a determinadas situações
(Saviani,2010). A educação abre portas para o futuro de quem dela usufrui, possibilitando um mundo
de oportunidades e desenvolvimento.

A educação possibilita a cada indivíduo conhecer sua própria identidade, visando às faces de
desenvolvimento para cada criança e favorecendo os direitos de igualdade, de aprendizagem, leitura
e escrita. Como dever do estado está a proporcionar escolas para receber todo esse público alvo,
sem distinção de etnias e classe sociais, beneficiando – a com um desenvolvimento de suas funções
intelectuais e comportamentais por estar inserida em meio a outras crianças com costumes e crenças
diferenciadas. Por esse motivo a escola é primordial na vida de todos, dando essa oportunidade de
conhecer seus próprios limites e aprender a respeitar cada costume e religião.

Mesmo tendo conhecimento da importância da educação e sabendo do seu direito para com todos, a
taxa de analfabetismo em 1989 no Brasil era de 25% entre pessoas de 15 anos, ou seja, mais de
vinte milhões de brasileiros não tinham acesso ao conhecimento. O Brasil vem se desenvolvendo e
procurando meios de levar a educação para aquelas localidades mais inacessíveis. E outro meio que
tira as crianças da escola, é ter que trabalhar cedo para ajudar ao pais. Segundo IBGE em 2014, o
total caiu para 8,3% o que equivale a 13, 2 milhões de pessoas (ALDRICH,1990).

Pode-se dizer que a educação vem evoluindo constantemente, no entanto ainda há muito a ser feito.
Sendo assim o Brasil vem conseguindo progredir grandiosamente levando a educação para muitos
lugares do país, mesmo que esse número venha caindo, vale ressaltar a importância de como está
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sendo transmitido esse conhecimento. Ainda existe a preocupação com profissionais incapazes de
conduzir todo aprendizado exigido pela LDB. Por direito todo país tanto desenvolvido como os em
desenvolvimento devem possibilitar o direito de aprender durante todo ano da vida de uma pessoa,
não limitando mais prologando, estender a educação para fora da escola, não apenas a deixando
presa em muros, mas mostrando a população seu trabalho e seus resultados para que os demais
sejam estimulados ao estudo.

Uma medida importante para a boa evolução da educação é o investimento financeiro por parte do
Estado, o que infelizmente não vêm acontecendo, pelo contrário vem sendo cortado recursos para o
ensino de qualidade. Outra maneira de se ter uma educação com mais qualidade é formar
professores cada vez mais capacitados para lecionar dignamente, e lhes oferecer salários justos de
acordo com a profissão bem como instrumentos adequados para o profissional trabalhar
corretamente.

Neste sentido, é relevante dizer que é dever do Estado dispor a educação de qualidade para as
crianças e jovens, sem distinção de classe social, etnia, sexo, enfim, todos devem ter ensino de
qualidade ao seu alcance. Vale frisar que, a família tem papel fundamental na educação das crianças,
sendo este seu habitat educacional primário, e a escola seu segundo convívio social, onde irá
aprender e se desenvolver cognitivamente, criticamente, fisicamente e socialmente. A família deve
apoiar e instigar a aprendizagem da criança, favorecendo a elas uma aprendizagem significativa e
prazerosa em meio a seus familiares.

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho. (CURY,2008, p. 3)

Neste sentido, para uma criança ter seu pleno desenvolvimento, é preciso que a família a instigue, a
conduza numa aprendizagem relevante para toda a vida. Uma vez que o seio familiar é o primeiro
local de aprendizagem. Não se pode esquecer o papel importante do ambiente escolar, o qual traz a
cada indivíduo competências para serem aprendidas e desenvolvidas, favorecendo a criança
aprendizagem para a vida, tonando-se assim indivíduos críticos e participativos em seu meio social.

Percebe-se que a educação é algo recente na história da sociedade brasileira, uma constatação
evidente é a de que, investigar os processos de aprender é fundamental para ampliar a compreensão
das formas, de como em tempos e espaços distintos homens e mulheres organizam sua vida (Borges,
1987). A história é dada como a interpretação ativa, transformando o homem através do tempo. A
pedagogia parte da teoria crítica da educação, isto é, da ação do homem quando transmite ou
modifica a herança cultural (Aranha, 1996). A partir das relações que se estabelecem entre si os
homens criam padrões de comportamento, instituições e saberes, o que lhes permite assimilar e
modificar os modelos valorizados em uma determinada cultura (MARQUES, 2009).

É importante perceber que esse plano não tem como transigir com os supostos direitos de educar dos
particulares; trate-se das famílias, de associações, congregações, empresas ou outros tipos de
entidades, enaltecendo-se a importância de sua contribuição. As instituições privadas, em suas
diferentes modalidades, integrarão o sistema particular de ensino, e é nessa condição que darão sua
contribuição específica para o desenvolvimento da educação brasileira (SAVIANI,2010).

As creches têm uma grande importância na vida das crianças e dos familiares, sendo um local em
que elas aprenderão a conviver em sociedade e criar relações de amizade e confiança, além de terem
seu primeiro contato com a aprendizagem. As creches surgiram na Europa com a finalidade de
diminuir a mortalidade infantil por causa da fome e de condições precárias de higiene. Desse modo
estas não tinham por finalidade a educação formal dessas crianças.
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Somente com a Constituição Federal de 1988 (artigo 208, inciso IV) é que as creches no Brasil
passaram a ser mantidas pelo governo e terem caráter educativo, tornando-se um direito da criança e
um dever do Estado (BRASIL, 2012). A conquista pela educação infantil desde o nascimento da
criança obteve-se com um processo longo e duradouro, devido às transformações sociais, e as
necessidades que a população possuía. Porém a regulamentação só veio acontecer no século XX, a
partir da Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 2012).

O atendimento de crianças em creches veio a aumentar devido à regulamentação do trabalho
feminino, com todo o seu processo de transformação social e histórico. Sendo assim, nas décadas de
70 e 80, os movimentos feministas e operários lutaram para que houvesse a democratização da
educação e o combate contra as diferenças de classes sociais, logo então conseguiram o
reconhecimento da educação em creches e pré-escolares na Constituição de 1988, tendo em vista
que a educação infantil é direito da criança e dever do Estado. Portanto, pode se dizer ainda que, “Já
no final do século XX observa-se duas tendências importantes, sendo uma a diminuição da taxa de
natalidade dentro das famílias com maior escolaridade e a outra a inclusão de alunos de 6 anos no
Ensino Fundamental. ” (MOREIRA, p. 8, 2009). A inclusão da creche no contexto educacional foi um
grande salto para a educação infantil no Brasil, tendo em vista que na Constituição Federal reafirma
os direitos da criança, dando maiores atenções a essa faixa etária, e construindo assim políticas
públicas.

Assim começaram a surgir as creches, diante de uma necessidade que as mulheres tinham, de deixar
seu bem precioso para trabalhar, seu filho. Com os avanços industriais ficou ainda mais preciso a
mão de obra feminina no mercado, logo, mais mulheres precisavam das creches para deixar seus
filhos. Sendo assim, a creche é um ambiente escolar que abriga a primeira etapa da educação, ou
seja, ela é responsável pelo início educacional de um indivíduo em construção. A família também tem
papel fundamental nesse processo, ela deve auxiliar no desenvolvimento da criança, bem como a
instituição de ensino, a creche (SOMARIVA, 2013).

Surgida através da necessidade de servir como assistência à infância para as mães trabalharem fora,
a educação infantil a partir da sua própria história assistencialista compreende a formação da
produção de um conhecimento que tem como objetivo a criança pequena. Segundo Rocha (1999,
p.45), o mesmo movimento que origina uma pedagogia assentada num pacto de controle. Neste
sentido, fica evidente que a criança desde bebê tem direito a uma boa educação, para que possa
crescer e ser um indivíduo participativo perante a sociedade. Ressaltando que a família tem um papel
de grande importância no desenvolvimento educacional da mesma. Sendo assim, a família e a escola
devem trabalhar juntas para que a criança tenha um desenvolvimento eficaz e prazeroso, tendo em
vista que aquilo que se é aprendido é para toda uma vida.

Vale ressaltar que, ainda há muito que ser feito em relação à educação infantil, para que as crianças
brasileiras possam ter um ensino de qualidade, entre muitas, uma delas é o investimento financeiro
em materiais, brinquedos, alimentação e é claro na capacitação de profissionais para que possam
trabalhar adequadamente com as crianças. Neste sentido, para uma criança ter seu pleno
desenvolvimento, é preciso que a família a instigue, a conduza numa aprendizagem relevante para
toda a vida. Uma vez que o seio familiar é o primeiro local de aprendizagem. Não se pode esquecer,
do papel importante do ambiente escolar, o qual traz a cada indivíduo competências para serem
aprendidas e desenvolvidas, favorecendo a criança aprendizagem para a vida, tonando-se assim
indivíduos críticos e participativos em seu meio social (SOUSA, 2012).

A motricidade é o resultado da ação do sistema nervoso sobre a musculatura, como resposta a
estimulação sensorial. O psiquismo seria considerado como o conjunto de sensações, percepções,
imagem, pensamento, afeto e etc. Nesse sentido, a psicomotricidade deve estar presente em todas as
atividades que desenvolvem a motricidade, por contribuir para o conhecimento e o domínio de seu
próprio corpo. Por esse motivo a escola tem papel fundamental no processo de desenvolvimento das
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séries iniciais. Pela contrapartida de conduzir o aluno a aprender e compreender de forma lúdica o
ensinamento referente ao tempo e espaço, respeitando a faixa etária de cada um e conduzindo a
superação de dificuldades proporcionando a criança a se desenvolver desde os primeiros dias de
vida, de maneira continua.

O ser humano passa por constantes mudanças relacionadas a seu desenvolvimento desde a
gestação até sua morte. Sendo assim, estudos são realizados para entender tal fato, uma vez que o
indivíduo não para de desenvolver-se. A partir do momento que o indivíduo é gerado ele começa um
processo de desenvolvimento, sendo este dado o nome de desenvolvimento motor, que por sua vez é
o processo em que o ser humano passa por toda sua vida, como uma maneira de evoluir. Vale frisar
que cada fase do desenvolvimento humano varia seu grau de evolução, cada pessoa desenvolve-se
de maneira diferente, isso diversifica de acordo com as necessidades que ele tem em realizar alguma
tarefa, bem como seu desenvolvimento biológico, que varia de organismo para organismo, ninguém
se desenvolve da mesma maneira nem ao mesmo tempo, cada um tem seu próprio tempo
cronológico, nem todos com a mesma idade quer dizer que estão com o mesmo aspecto físico
(TEODORO, 2013).

CONCLUSÃO

O ser criança é fase única na vida do indivíduo, desta feita, é de grande valia que estes seres sejam
cuidados, atribuindo a elas toda atenção necessária para o desenvolvimento. A psicomotricidade é a
ciência que estuda o desenvolvimento humano por meio de seu corpo e movimentos, e, é o professor
de educação física que tem o conhecimento de estar trabalhando com as crianças as fases do
desenvolvimento motor, ele é o profissional capacitado para auxiliar na edificação infantil.

A infância é a fase que eles têm para aprender, descobrir o novo, inventar, reinventar, ou seja, é onde
toda e qualquer criança começa a construir sua própria identidade, vai se descobrindo enquanto
pessoa, por meio de suas ações. Desta feita, conclui-se dizendo que a criança como individuo em
formação, precisa de cuidados para que possam se desenvolver de maneira significativa, e com
aprendizado, os quais são levados para toda a vida. Logo, em seu período escolar é importante que
se tenha um profissional capacitado para auxiliar em seu crescimento, o professor de educação física
é um profissional adequado para tal, tendo em vista que ele é conhecedor de todas as fases de
desenvolvimento, e capacitado para lidar com crianças em todas as fases que elas passam por isso a
importância de se ter um professor da área no âmbito escolar na fase infantil, ou seja, na fase em que
a criança se desenvolve.
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