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“O movimento é essencial e muito 

significativo para a criança. É através de seus 

movimentos que ela se expressa e interage com o 

mundo.” 

(P.C.N. 1998) 
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RESUMO 

O presente estudo apresenta reflexões a cerca das teorias de aprendizagem de Piaget e 

Vygotsky na busca de apontar um direcionamento para o trabalho da disciplina Educação 

Física na Educação Infantil. O entendimento de como ocorre o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança possibilita a adoção de princípios e de um planejamento de ações 

pedagógicos voltados para o conhecimento de si, do outro e do mundo que o cerca a partir do 

entendimento das atividades física como forma de linguagem e expressão dando ao se 

movimentar sentido e significado. 

Palavras-chave: Educação Física; Educação Infantil; 
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INTRODUÇÃO 

 

Se voltarmos no tempo, veremos que a Educação Física nem sempre foi 

considerada um elemento curricular com papel voltado a formação dos educandos. 

Durante muito tempo ela foi considerada uma atividade dentro do currículo da 

educação escolar voltada à aprendizagem de gestos motores ou exercitação de práticas 

esportivas, baseadas na vertente biológica e esportiva, que após a promulgação da atual 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB (Lei 9394/96) passa a ser uma 

disciplina que atua desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. 

Sua entrada legal no sistema de ensino ocorre a partir da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Brasileira - LDB de 1988, que em seu artigo 30 inclui o 

atendimento aos maternais, jardins de infância e pré-escolas, provavelmente em função 

do aumento de uma possível pressão social por locais onde as mulheres, que 

começavam a sair de casa para o mercado de trabalho, pudessem deixar seus filhos em 

tempo integral. 

Na década de 70 os gerenciamentos das pré-escolas passam do Estado para os 

municípios e em 1996 a atual LDB estabelece que este seguimento de ensino passe a se 

constituir na primeira etapa da Educação Básica, marcando o atendimento público 

obrigatório das crianças de 0 a 6 anos. 

Ainda hoje, em muitos municípios as atividades físicas na pré-escola têm ficado 

por conta das professoras de turma que apenas proporcionam as crianças nessa faixa 

etária espaços, na rotina do dia, onde possam brincar livremente, valorizando aquela 

atividade como tendo um fim em si mesmo, e nos levando a pensar que não entendem 

o brincar como um espaço para o processo de ganho de conhecimento, que contribui 

para a aprendizagem e desenvolvimento da criança. 

No entanto, o entendimento de ser a pré-escola o tempo em que a criança pode 

ter acesso ao conhecimento historicamente construído e ao mesmo tempo em que como 

sujeito sócio histórico se constitui em alguém que constrói esse conhecimento cultural, 

compreendemos nesse trabalho a criança como um ser capaz de construir 

coletivamente conhecimento e também de que os diferentes elementos da cultura 

corporal são construções culturais e pode proporcionar o aprendizado tanto das 

questões corporais quanto daqueles ligados ao mundo social. 

Nesse contexto, esse trabalho tem como objetivo apresentar reflexões sobre as 

teorias de Piaget e Vygotsky na perspectiva de apontar um direcionamento para o 
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trabalho da Educação Física na pré-escola. Considerando o processo de aprendizagem 

e desenvolvimento da criança de 0 a 6 anos. Contribuindo com os professores de 

Educação Física na aquisição de conhecimentos que possibilite sua ação pedagógica 

nesse segmento de ensino. 

Assim no primeiro capítulo procuramos entender quem é essa criança na 

Educação Infantil. Em seguida, nos valendo do referencial de Vygotsky e Piaget, 

buscamos entender como pode ser entendido o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento do ser humano, deste modo buscamos melhor compreender o papel 

do professor nesse processo educacional. Na busca de estabelecer um diálogo com os 

professores de Educação Física quanto à possibilidade de um trabalho que proporcione 

as crianças, na Educação Infantil, uma educação significativa, no capítulo quatro 

traçamos alguns princípios e pressupostos que, no nosso entendimento, levem ao 

entendimento da criança como construtora de cultura e do movimento como uma 

forma de linguagem que através da interação com o outro possa levar a criança a dar 

sentido e significado ao se movimentar. 
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1. EDUCAÇÃO INFANTIL: 

BREVES REFLEXÕES SOBRE A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS 

 

 

Desde o nascimento a criança inicia sua interação com o mundo que a 

cerca. Primeiramente essa relação ocorre com a mãe e os familiares mais próximos. 

Essa interação se constitui em elemento orientador de seu desenvolvimento e 

aprendizagem. Em seu processo de crescimento seja em nível emocional, 

comportamental, físico ou cognitivo, a criança precisa ser estimulada a explorar e 

conquistar o universo que a cerca. 

Entender como se dá o processo de aprendizagem e desenvolvimento da 

criança é de grande importância na Educação Infantil para o planejamento de ações 

pedagógicas que possa contribuir com o processo de aprendizagem da criança que leve 

a seu desenvolvimento; naquelas instituições de ensino que se pretendem um espaço 

voltado para formação da criança no tempo presente e que não compreenda a criança 

como “um adulto em miniatura”. 

Segundo Ariès (1978) a criança era vista na idade média como um ser 

biológico e sem visibilidade social e autonomia; ainda para esse autor somente na 

modernidade a infância passa a ser percebida como categoria social, apontando para 

superação de seu entendimento como um ser sem a capacidade de agir por si próprio, 

que necessita de proteção, concebendo a criança, desprovida de individualidade, como 

um adulto em miniatura. Hoje em dia a visão de que a criança é um ser maleável, 

frágil, dependente do adulto já não faz mais sentido, pois ela é percebida em toda sua 

especificidade, e considerada em sua identidade pessoal e histórica. Nessa concepção a 

criança é vista como ser que tem modo de agir e pensar diferente do adulto (ARIÈS, 

1978). 

No Brasil, no final do século XIX e início do século XX, diante do 

contexto social de emancipação feminina e da preocupação com o desenvolvimento da 

criança no período da infância, surge instituições como creches e jardins de infância 

que não tinham a responsabilidade gerencial do governo, e atendia voluntariamente a 

um pequeno número de crianças. Somente nos anos 80, devido à grande pressão dos 

movimentos feministas e dos movimentos sociais, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 208 parágrafo IV, reconhece a educação 
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em creches e pré-escolas como um direito da criança e um dever do Estado, no entanto, 

lhes é atribuído um caráter assistencialista. 

Segundo nos diz Oliveira (2002), no século IX, por influência do psicólogo 

Lev Vygotsky surge uma nova concepção de criança que a entende como um ser sócio 

histórico, que aprende por interações com o meio e com os outros. Essa concepção fica 

fortalecida no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (1990) e na atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei 9394/1996), esta última que insere a 

Educação Infantil na Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio) tornando-a responsabilidade do governo municipal. 

Ainda nos anos 90 outro documento é criado para nortear a educação das 

crianças de 0 a 6 anos, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – 

RCNEI (1998); que apresenta uma proposta de integração entre o cuidar e o educar, 

constituindo-se em etapa de grande importância no processo de construção de 

identidade e autonomia. 

No Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI 

(1998) divide a Educação Infantil em duas etapas: a primeira relacionada às crianças 

de zero a três anos que terá na creche um local de formação e a segunda as crianças de 

quatro a seis anos de idade, cuja educação ocorre nas chamadas pré-escolas. 

Fundamentado em uma visão construtivista o Referencial apresenta o 

universo cultural da criança como gênese do trabalho. Em sua organização toma como 

eixos norteadores do trabalho as experiências ligadas a formação pessoal e social, 

assim como aquelas voltadas ao conhecimento do mundo. 

Nesse processo de desenvolvimento além das questões maturacionais, o 

meio em que está inserida a criança tem grande influência no modo como ela 

compreende o mundo, tanto quanto a interação que estabelece com aqueles que a 

cerca. Nesse momento é de fundamental importância que o professor possa 

compreender seu papel enquanto criador de situações que proporcionem a troca de 

experiências, possibilitando as crianças demonstrarem seu modo de agir, pensar e 

sentir. 

Nesse contexto, o eixo voltado ao Movimento apresenta-se como 

articulador entre o controle corporal e a articulação com o mundo, permitindo a criança 

agir sobre o meio físico e estabelecer relações sociais com outras crianças e com 

adultos. Possibilita assim que a criança tenha conhecimento de si, do outro e do 
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mundo. (PCN, 1998) 

Em muitas escolas a imobilidade corporal tem sido sinônimo de disciplina, 

e por conta disso o movimento só é permitido em certas situações. Nesse sentido Freire 

(1986) chama nossa atenção para considerarmos, no âmbito escolar, uma educação de 

corpo inteiro. 

Considerando as necessidades específicas das crianças de 0 a 6 anos, no 

que diz respeito aos aspectos afetivo, cognitivo, sociais e emocionais o RCNEI (1998) 

ressalta que na faixa etária de zero a três anos utiliza-se muito de faz-de-conta, em que 

o brinquedo e a situação imaginária são de seu interesse. Nestas atividades dedicam-se 

bastante, exercendo sua criatividade, realizando suas vontades e muitas vezes 

projetando no brinquedo sua realidade. É comum vermos crianças imitarem animais, 

objetos como casas e carros, personagens de desenhos animados e televisão e até 

mesmo pessoas conhecidas a eles. 

Conforme o desenvolvimento infantil, ao final dos dois anos de idade a 

criança começa a expressar interesses por suas “produções”. Ou seja, o significado que 

elas dão para a maioria das coisas nessa fase é especial para elas. No livro “O Pequeno 

Príncipe” de Antoine de Saint-Exupéry (2009), nos mostra um exemplo sobre isso. 

Logo no começo do livro quando o Pequeno Príncipe tenta reproduzir o desenho que 

ele viu sobre a Jiboia que engolia uma fera e a mostrou para um adulto perguntando se 

o desenho dava medo, esse o retrucou dizendo “Por que é que um chapéu faria 

medo?”. A interpretação e o significado que o Pequeno Príncipe atribuiu ao desenho 

são diferentes do adulto. Ou seja, o que para uma criança pode ser uma história, para 

um adulto pode apenas ser uma linha rabiscada. 

Na faixa etária de quatro a seis anos as crianças vão ganhando mais 

independência e costumam não aceitar ajuda para algumas de suas tarefas. É um 

período em que o egocentrismo se destaca, levando a criança a ter dificuldades em se 

sociabilizar. A individualidade acaba sendo muito valorizada pela criança ao ponto de 

não quererem dividir um brinquedo ou objeto com os outros, por exemplo. Tais valores 

vão se modificando na medida em que as relações interpessoais são estimuladas e 

inicia então um processo de troca de valores. 

As crianças são seres como qualquer outro que estão ligados e interligados 

com suas famílias, cultura, com a região que vivem e sofrem influencias do mesmo, 

assim como também, influenciam o meio social em que estão inseridas. São indivíduos 
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que tem um jeito de ver o mundo muito particular, e o representa, na grande maioria 

das vezes, através de brincadeiras. 

Descobrir, conhecer e entender o mundo através dessas brincadeiras que 

significa o meio em que vive; as relações que estabelecem; seus desejos e vontades são 

o que as tornam singulares. 

“No processo de construção do conhecimento, as crianças se  

utilizam as mais diferentes linguagens e exercem a capacidade 

que possuem de terem ideias e hipóteses originais sobre aquilo 

que buscam desvendar. Nessa perspectiva as crianças 

constroem o conhecimento a partir das interações que 

estabelecem com as outras pessoas e com o meio em que 

vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da 

realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de criação, 

significação e ressignificação”. (RCNEI p. 22) 
 

Para um maior entendimento sobre o processo de construção de conhecimento 

da criança mostraremos algumas reflexões a cerca de como Piaget e Vygotsky nos 

apresentam suas teorias sobre a aprendizagem e o desenvolvimento humano. 

  



16 
 
 

2. A APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

 

O entendimento de como ocorre à aprendizagem do ser humano tem sido 

foco de estudos na área da Psicologia, mas tem também ajudado na área educacional 

quando se deseja melhor compreender o processo de desenvolvimento humano 

considerando o processo educacional. 

Ao jogarmos o foco deste trabalho na Educação Infantil, vimos como 

necessário elucidar a compreensão da relação entre aprendizagem e desenvolvimento a 

partir de duas correntes psicológicas ligadas ao desenvolvimento cognitivo: as teorias 

de Jean Piaget e de Lev Vygotsky. Essa compreensão nos pode ajudar a perceber a 

ação do meio externo e da maturação na utilização de estratégias pedagógicas no 

processo ensino aprendizagem para esse grupo de indivíduos. 

 

2.1 – A RELAÇÃO ENTRE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

 PARA PIAGET 

 

 

Jean Piaget foi um biólogo que nasceu na Suíça no ano de 1896, em seus 

estudos demonstrou preocupações ligadas às teorias do conhecimento, em uma 

perspectiva interdisciplinar; sendo considerado um dos mais importantes pensadores 

do século XX. 

Tendo como enfoque central de sua teoria o desenvolvimento 

maturacional, Piaget apresenta quatro estágios pelos quais o ser humano passa no que 

se refere ao desenvolvimento cognitivo: 

 Estágio sensório-motor: Ocorre de 0 a 2 anos, nesse estágio inicia-se 

a diferenciação entre os objetos e o próprio corpo. Aos 18 meses, mais ou menos, 

ocorre à constituição da função simbólica (capacidade de representar um significado a 

partir de um significante) e no campo da inteligência verifica-se situações e ações 

concretas. 

 Estágio pré-operatório: Nessa fase que ocorre entre os 2 e os 6 anos 

ocorre a reprodução de imagens mentais, uso do pensamento intuitivo, linguagem 

comunicativa e egocêntrica, as atividade simbólica torna-se pré-conceitual, e o 

pensamento ainda egocêntrico. 

 Estágio operatório concreto: Na fase dos 7 aos 11 anos de idade a 
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criança começa a desenvolver a capacidade de classificação, agrupamento, 

reversibilidade, linguagem socializada; atividades realizadas concretamente sem maior 

capacidade de abstração. 

 Estágios das operações formais: E na fase de 11, 12 anos em diante a 

transição para o modo adulto de pensar, capacidade de pensar sobre hipóteses e ideias 

abstratas, linguagem como suporte do pensamento conceitual aparecem como 

características. 

Para Piaget, todos os seres evoluem seguindo essa sequência invariante que 

compreende um maior grau de sofisticação na medida em que se avança até o último 

estágio. 

Segundo esse autor o desenvolvimento humano está diretamente 

relacionado à maturação e acontece independente da aprendizagem. Sua teoria 

considera que o conhecimento é construído da interação entre sujeito e objeto, e que o 

desenvolvimento é decorrente de mecanismos de adaptação e organização (PIAGET, 

1973). 

Essa ideia se contrapõe a visão de Vygotsky que se empenhou em mostrar 

em sua teoria como elementos além dos maturacionais interferem no desenvolvimento 

do homem. 

Um exemplo dessa diferença entre Vygotsky e Piaget se encontra no livro 

de Aranha (1993) no primeiro capítulo quando fala de Cultura, ela conta a história 

verídica das meninas-lobo Amala e Kamala que viviam na Índia no ano de 1920. Essa 

história nos mostra como a menina Kamala veio a se socializar depois de ter vivido 

uma parte de sua vida como lobo. 

“Kamala viveu durante oito anos na instituição que a acolheu, 

humanizando-se lentamente. Ela necessitou de seis anos para aprender a 

andar e pouco antes de morrer só tinha um vocabulário de cinquenta 

palavras. Atitudes afetivas foram aparecendo aos poucos. Ela chorou pela 

primeira vez por ocasião da morte de Amala e se apegou lentamente às 

pessoas que cuidaram dela e às outras crianças com as quais conviveu. A 

sua inteligência permitiu-lhe comunicar-se com outros por gestos, 

inicialmente, e depois por palavras de um vocabulário rudimentar, 

aprendendo a executar ordens simples” (ARANHA, 1993). 

 

Nesse exemplo vemos que a questão maturacional, como Piaget defende, não foi o 

suficiente para a menina Kamala se desenvolver. Isso veio a ocorrer nos oito anos que 

ela passou na instituição que a acolheu, através de mediações que aconteceu, ela foi 

aprendendo no seu tempo e com isso o desenvolvendo-se. Infelizmente ela não 

sobreviveu e faleceu em 1929. 
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2.2- APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

EM VYGOTSKY 

 

Lev Vygotsky nasceu na Bielo-Rússia no ano de 1896 e em seus estudos, 

esse psicólogo, buscou entender a origem e os processos de desenvolvimento 

psicológico do homem; apresentando reflexões sobre diferentes aspectos ligados a 

aprendizagem e ao desenvolvimento humano. 

Para esse estudioso, que se autodenominava marxista, a características 

humanas são resultado das relações estabelecidas entre o homem e a sociedade. 

Segundo sua teoria a criança nasce com funções psicológicas elementares que se 

tornam superiores a partir da aprendizagem da cultura; nesse sentido o 

desenvolvimento psicológico do ser humano não é independente do desenvolvimento 

histórico e social. Essas funções superiores estão relacionadas a mecanismos 

intencionais e conscientes que dependem da aprendizagem. O autor concebe o 

processo de aprendizagem humana como sendo sócio histórico, por isso a ideia de 

mediação é fundamental em sua teoria, tanto quanto a de linguagem que considera 

como um salto qualitativo na evolução humana, na medida em que “fornece os 

conceitos, as formas de organização do real, a mediação entre o sujeito e o objeto do 

conhecimento. E é por meio dela que as funções mentais superiores são socialmente 

formadas e culturalmente transmitidas” (GAIGHER, 2008). 

Portanto, Vygotsky considera o processo histórico-social e o papel da 

linguagem fundamental no desenvolvimento do ser humano. Que se dá através da sua 

interação com o mundo, já que para ele o indivíduo é interativo, pois adquire 

conhecimentos a partir de relações intra e interpessoais e de troca com o meio, a partir 

de um processo denominado mediação. Nessa teoria é de grande importância 

considerar o homem para além de um ser biológico, e vê-lo como alguém que interage 

na sociedade, com suas histórias e cultura e que por mais individual que seja, foi 

construído a partir de sua relação com o coletivo. 

Então para Vygotsky o desenvolvimento depende da aprendizagem e essa 

aprendizagem ocorre pelo processo de internalização de conceitos promovido pela 

aprendizagem social. Em seu entendimento o aparato biológico da espécie humana não 

é suficiente para que essa aprendizagem ocorra, é necessário que o indivíduo esteja 

inserido em um ambiente que pratique atividades específicas para que essa aconteça. 
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Para compreender o nível de desenvolvimento intelectual da criança, na 

perspectiva sócio interacionista de Vygotsky, a criança é considerado um ser pensante. 

Um ser que é capaz de vincular sua ação a representação de mundo que constitui a sua 

cultura. E a escola é o espaço/tempo que estabelece esse processo de aprendizagem 

ligado diretamente à relação de mediação que estabelece entre sujeitos. 

Segundo Vygotsky a linguagem tem a função de comunicação e 

compreensão, no entanto não se pode deixar de considerar que antes de dominar essa 

função a criança estabelece dois outros tipos de linguagem: a egocêntrica e a interior. 

A linguagem egocêntrica é entendida como a fala que a criança emite para si mesma, 

em voz baixa enquanto está entretida com alguma atividade. Essa fala além de 

acompanhar a atividade, surge como instrumento para planejar uma resolução para a 

tarefa durante a atividade que a criança está realizando. Já a linguagem interior ou 

discurso interior é a fase posterior à fala egocêntrica. É quando as palavras passam a 

ser pensadas sem que necessariamente sejam faladas. Para Vygotsky essa forma de 

linguagem pode ser entendida como um pensamento sem palavras. O pensamento é o 

plano mais profundo de nosso discurso interior, ele tem por função criar conexões e 

resolver os problemas. Mas o pensamento não é o último plano analisável da 

linguagem. Encontramos aquele plano equivalente à motivação do pensamento que 

abrange as nossas necessidades, nossos interesses, impulsos, e os nossos afetos e as 

emoções. Tudo isso vai refletir imensamente na nossa fala e no nosso pensamento e 

consequentemente no processo de mediação (RABELLO e PASSOS, s/ data). 

Mas como, no processo educacional, Vygotsky organiza os níveis de 

desenvolvimento humano? 

A ideia de níveis de desenvolvimento vem de encontro à visão de 

desenvolvimento a partir de etapas e acredita que ele ocorra na forma de ampliação. 

Por isso para Vygotsky o bom ensino provoca no aluno o adiantamento de seu 

conhecimento, mas utilizando-se de abordagens que possa provocar o estímulo do 

mesmo, tais como brinquedos, jogos, etc. 

De acordo com o estudioso existem três níveis de desenvolvimento que ele 

denomina de “Zonas”, ou seja: a zona de desenvolvimento real, a zona de 

desenvolvimento potencial e a zona de desenvolvimento proximal. 

A Zona de desenvolvimento real é aquela em que a criança já consegue 

realizar uma tarefa sozinha. É a representação do que a criança domina, é determinada 
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pela capacidade que a criança tem de realizar de forma independente as atividades 

propostas. A Zona de desenvolvimento potencial é aquela em que a criança não 

consegue por si só realizar a atividade, e precisa de ajuda de alguém que lhe forneça 

orientação adequada. A Zona de desenvolvimento proximal (ZDP) é um conceito 

fundamental nesta teoria, pois é nela que desenvolve o processo de amadurecimento de 

uma determinada função. É potencializada pela interação da criança com alguém mais 

experiente, onde a criança através de mediações será capaz de resolver problemas que 

ainda não consegue sozinha, conduzindo a mesma ao nível de desenvolvimento real 

(SOUZA FILHO, 2008). No processo educacional mediar, seria o papel do educador 

escolar e são as aprendizagens que ocorrem dentro da ZDP que faz com que a criança 

se desenvolva mais. É importante ressaltar que para Vygotsky esses processos são 

indissociáveis. 

Em resumo, para Vygotsky, o aparato biológico da espécie mais a 

mediação leva a aprendizagem. Essa aprendizagem está ligada ao processo de 

internalização de conceitos que leva ao desenvolvimento. 
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3. A EDUCAÇÃO FÍSICA E A EDUCAÇÃO INFANTIL: 

CONTRIBUIÇÕES PARA UMA EDUCAÇÃO 

SIGNIFICATIVA 

 

De acordo com a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – 

LDB (BRASIL, 1996) a Educação Física está inserida no rol de disciplinas do 

currículo escolar na Educação Básica. Nesse contexto, essa é uma disciplina que deve 

ser ministrada na Educação Infantil, uma vez que essa mesma legislação insere a 

Educação Infantil como parte da Educação Básica. Além disso, o Referencial 

Curricular Nacional para Educação Infantil abre espaço para o trabalho dos conteúdos 

e conhecimentos da Educação Física quando apresenta o movimento como elemento 

para ser desenvolvido a partir dos eixos pessoal, social e de conhecimento do mundo. 

Segundo Magalhães, Kobal e Godoy (2007) o movimento é uma forma de 

comunicação humana por meio da qual “reivindicamos algo, organizamos, 

descobrimos nossa relação com o mundo, objetos e pessoas” (p. 48). Nesse contexto, 

ganham sentidos e significados que vão além das questões motoras. 

Ao pensarmos a Educação Física na Educação Infantil precisamos 

considerar que ao entrar na escola, e em especial na pré-escola, a criança vivencia um 

momento de estranhamento e descobertas, pois para ela a escola é um ambiente 

diferente daquele que está acostumada (sua casa), onde todos os seus desejos são 

atendidos, sem que muitas vezes necessite verbalizá-los. Além disso, começa a 

conviver com pessoas que não são para elas familiares, por isso, é preciso se ter todo 

um cuidado para que se acostume a essa nova situação. “É preciso que esse 

afastamento seja trabalhado com muito cuidado e carinho, para não traumatizar” a 

criança (MAGALHÃES, KOBAL e GODOY, 2007). 

No âmbito da Educação Infantil (e às vezes durante toda Educação Básica) 

a Educação Física é entendida como um momento de recreação, não tendo muita 

importância e relevância no processo ensino/aprendizagem e no desenvolvimento do 

educando. 

No âmbito da ação pedagógica o relato de Rocha (2010) sobre sua 

experiência no estágio supervisionado na Educação Infantil destaca as dificuldades 

pedagógicas das professoras regentes das turmas de Educação Infantil observadas em 

propor  atividades,  jogos  e  brincadeiras  em  uma  perspectiva  de    formação, 
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segundo esse autor, por não possuírem maiores conhecimentos nessa área. De acordo 

com ele para que haja uma contribuição pedagógica do movimento na formação da 

criança, a Educação Física é essencial, pois essa é a área do conhecimento humano que 

estuda o movimento, interagindo corpo, cultura e linguagem corporal. 

Nesse mesmo relato, ao analisar a ausência do professor de Educação 

Física no trabalho com as crianças nessa faixa etária Rocha (2010) destaca: 

“No que diz respeito à execução das atividades pelas crianças, algumas 

dificuldades foram diagnosticadas, problemas relacionados à 

movimentação, equilíbrio e socialização. Isso nos remeteu a uma reflexão 

sobre o fato da disciplina Educação Física não existir enquanto 

componente pedagógico e não está inserida no cotidiano da escola. A 

experiência das crianças sobre os aspectos da cultura corporal e 

movimento ficam restritos a um único momento, a “hora do movimento”, 

termo que designa o período de vinte minutos durante os quais se realizam 

atividades recreativas de forma aleatória e sem um objetivo claro” 

(ROCHA, 2010, p. 4). 

 

A utilização das atividades físicas no espaço escolar na Educação Infantil 

realizado de forma “livre” apenas deixando as crianças brincarem no pátio e parquinho 

das escolas como forma de recreação leva ao entendimento de uma ausência de 

preocupação do professor com a sistematização e ampliação do conhecimento na 

formação de seus alunos. Vale ressaltar que muitas professoras de turma não tiveram 

em sua formação disciplinas que contemplassem o trabalho com o “movimento” em 

sua grade curricular fazendo com que não dediquem o devido cuidado e valor a esse 

trabalho. 

No final dos anos 70, início dos anos 80, na perspectiva de romper com o 

modelo tecnicista e biológico predominante na Educação Física, o trabalho desse 

componente curricular na Educação Infantil passa a privilegiar os princípios e 

pressupostos da Psicomotricidade. 

Nesse período o Ministério da Educação e Cultura divulgou – a 

psicomotricidade - pelo Brasil como sendo uma das soluções para os problemas de 

fracasso educacional, alegando que é preciso trabalhar os esquemas corporais como 

tônus muscular, lateralidade, coordenação, equilíbrio etc. (SILVA, SILVA e 

ANDRADE 2007). 

Baseada no desenvolvimento das habilidades motoras (coordenação, 
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equilíbrio, lateralidade, etc.), a psicomotricidade tem sido criticada por demonstrar 

“características que pressupõem uma homogeneização dos indivíduos com padrões de 

movimentos genéricos e universais, desprezando as experiências sociais” (SOARES, 

2001/2002, p.23). 

Além disso, ao se utilizar das taxionomias de desenvolvimento motor, 

parte de um padrão de desenvolvimento e aprendizagem motora apresentada como 

ideal. Nessa vertente pedagógica o movimento é muitas vezes utilizado como elemento 

para reeducação motora ou solução para questões cognitivas, desconsiderando os 

saberes históricos que dão significado ao movimento. É como diz Soares (2001/2002) 

ao privilegiar o movimento como linguagem em uma proposta de construção da 

autonomia em trabalho realizado na Educação Infantil: 

“(...) nossa intenção não era ensinar movimentos prontos, 

acabados, e sim criar possibilidades para produção de 

movimentos ricos em sentido e significados para as crianças. 

Dessa forma, o movimento é muito mais do que uma técnica 

padronizada” (SOARES, 2001/2002, p.28). 
. 

Diante do exposto temos o entendimento que a Educação Física na 

perspectiva da cultura corporal apresenta o movimento enquanto linguagem e 

expressão, pois é através de seus movimentos que ela se expressa e interage com o 

mundo. (PCN. 1998). Ainda há que se considerar que o trabalho na Educação Infantil 

deve ser pautado na visão de criança como criadora de cultura. Além disso, deve ser 

valorizado o conhecimento que essa criança trás para a escola e a partir da interação 

com o outro, seja esse outro o professor ou outra criança, se descobrir, descobrir o 

outro e mundo onde vive. 

Pois a Educação Infantil deve ser visto como um tempo/espaço pedagógico  

de oportunidades de convívio e participação acolhedora e dinâmica dos alunos, 

professores e pais, de maneira que favoreça o desenvolvimento e a aprendizagem das 

crianças. (LIMA, SÉRGIO E SOUZA, 2012). 

  



24 
 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao considerarmos um trabalho de Educação Física na Educação Infantil 

precisamos considerar quem é a criança e como se dá a aprendizagem dela nesse 

momento. Assim saberemos como e o que trabalhar para proporcionar a ela vivencia 

de movimentos significativos. 

Para a realização de um trabalho com esse segmento de ensino, sentimos a 

necessidade de o professor de Educação Física conhecer como se dá a aprendizagem e 

o desenvolvimento da criança. Piaget e Vygotsky são referencias para isso. Nesse 

contexto, consideramos que essas duas teorias não são contraditórias, mas se 

entendemos as práticas corporais como linguagem e expressão encontramos na visão 

de Vygotsky a real importância do professor como mediador na aceleração do processo 

de aprendizagem. 

Em muitas escolas de Educação Infantil o movimento vivenciado a partir 

das atividades físicas, tem sido utilizado na perspectiva da cognição, da afetividade ou  

da recreação. Todas essas vertentes ignoram os aspectos históricos e sociais  desses 

movimentos atribuindo ao mesmo um caráter compensatório. 

Consideramos que nessa fase de escolarização o movimento deve ser 

entendido para além de sua dimensão motora, ou seja, deve ser entendido como uma 

forma de comunicação com o mundo, uma forma de linguagem. Nessa perspectiva, 

entendendo a criança como criadora de cultura a aula deverá envolver adultos e 

crianças, mas mais diversas vivencias, a fim de que nessa interação a criança possa 

descobrir-se, descobrir o outro e também descobrir o mundo onde vive. Assim ao se 

proporcionar nas aulas de Educação Física as vivencias de inúmeras formas de se 

movimentar a partir das práticas relacionadas à cultura corporal, o professor de 

Educação Física possibilitará a criança a criação de movimentos ricos em sentidos e 

significados, e não a repetição de gestos padronizados. 

Nesse sentido a Educação Física na Educação Infantil estará colaborando 

para adoção de práticas corporais significativas e possíveis a todos. 
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