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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve por objetivo verificar como a corporeidade é trabalhada no 
2º período da Educação Infantil, em uma escola da rede privada de ensino e 
como é considerada pela professora e pelos pais ou responsáveis dos alunos. 
Nas últimas décadas, boa parte das famílias brasileiras está matriculando seus 
filhos nas escolas da rede de ensino privado, nelas acreditando e passando-
lhes a reponsabilidade em educá-los para o mercado de trabalho que a cada 
dia se torna mais competitivo. No entanto, o que tem ocorrido é que o prazer, o 
envolvimento, a criatividade, o trabalho corporal e a expressividade, enfim, a 
visão integrada da criança, fundamentais ao trabalho da corporeidade, estão 
sendo cada vez mais suprimidos pela preocupação exacerbada com o 
desenvolvimento cognitivo desde essa fase da infância. A educação nas 
escolas da rede privada vem sendo pautada em um ensino voltado para o 
intelectual em detrimento dos outros aspectos que formam o indivíduo como a 
afetividade e a motricidade. Com o propósito de atender ao objetivo proposto, a 
presente pesquisa de abordagem qualitativa foi efetivada em uma escola da 
rede privada de ensino de São João del Rei/MG, durante o 1º semestre de 
2013. Utilizaram-se como métodos para coleta de dados, observações da 
prática pedagógica da turma investigada, entrevistas com a professora regente 
e pedagoga da escola e entrevistas com as mães dos alunos. Os dados foram 
sistematizados em categorias de análise e interpretados à luz do referencial 
teórico adotado. Os resultados indicam que é praticamente inexistente o 
trabalho com a corporeidade na prática da professora regente do 2º período da 
educação infantil da escola pesquisada e que existe uma intensa preocupação 
vinda da professora, pedagoga e dos familiares em relação ao 
desenvolvimento intelectual dos alunos, mais especificadamente, com o 
sucesso da alfabetização antes do término do ano letivo. Professora e 
pedagoga possuem uma concepção equivocada do termo corporeidade e são 
incoerentes quanto ao discurso e à prática. Já a família, devido à falta de 
esclarecimento da importância da corporeidade para a educação de seus 
filhos, pressiona a escola quanto à alfabetização ainda no 2º período.  

Palavras-chave: Corporeidade. Segundo período da Educação Infantil. Família. 
Interferências na prática pedagógica. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims at verify how the corporeality have been worked on the 
second phase of the infant education of a private school, and how is 
considerate by the teacher, family or sponsors of the students. At the last years, 
the vast majority of Brazilian families are matriculating their children at schools 
of private network, believe and transmitting the responsibility of educated them 
for the labor market that day-by-day is becoming more competitive. Although, 
what's happened is that the pleasure, the involvement, the creativity, the 
bodywork, the expressiveness, at last, the integrated vision of the child, 
fundamental to the work of the corporeality, are being increasingly omitted by 
the exacerbated worry with the development cognitive since this childhood 
phase. The education at private network school have been guided in a teaching 
back to intellectual in detriment of other aspects that form a person like the 
affection and the motor of the child. With a purpose of answer the objective, this 
qualitative approach research was effective in a private network school of São 
João del Rei/MG, during the first semester of 2013. Were used a method for 
collection of datas: observations of the pedagogical practices of the group that 
was investigated, interviews with the teacher, pedagogue of the school, and 
interviews with the students mother's. The data were systematized in categories 
of analysis and interpreted in the light of show that is almost absent, the work 
with the corporeality in practices of the conductor teacher of the second phase 
of the infant education of the researched school and there are intense families 
about the intellectual development of the students, specifically with the success 
academic year. Teacher and pedagogue have are incoherent not only about the 
speech but also the practices too. In the other hand, the family, due the absent 
of explanation of the importance children, press the school as the literacy yet in 
the second season. 

Keys-word: Corporeality. Second phase of infant education. Family. 
Interference in pedagogical practices. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 10 

A Corporeidade como ponto de partida ................................................................ 11 

CAPÍTULO 1 – CORPOREIDADE E AS CONTRIBUIÇÕES DA TEO RIA 
WALLONIANA PARA A VISÃO DA INTEGRALIDADE DO SER  ....................... 17 

1.1 Corporeidade, o que é? .................................................................................. 17 

1.2 O corpo no espaço escolar: reflexões iniciais ................................................ 22 

1.3 Wallon e o desenvolvimento infantil ............................................................... 28 

1.4 Algumas considerações antes de prosseguir ................................................. 40 

CAPÍTULO 2 – A CORPOREIDADE, O MOVIMENTO E AS 
INTERFERÊNCIAS DA FAMÍLIA NA PRÁTICA ESCOLAR  ............................... 44 

2.1. O movimento na escola: corpo oprimido ou corpo expressivo? .................... 48 

2.2 A experiência corporal da criança de 5 anos na escola: a família pode afetar 
esse processo? .................................................................................................... 68 

2.2.1 Falando um pouco sobre família..... ............................................................. 69 

2.2.2 A interferência familiar na experiência corporal da criança de 5 anos. ....... 75 

CAPITULO 3 – INDO A CAMPO: OS PASSOS DA PESQUISA E A ANÁLISE 
DOS DADOS ........................................................................................................ 87 

3.1 Os passos da pesquisa .................................................................................. 87 

3.2 A análise dos dados ....................................................................................... 92 

3.2.1 Observando o espaço físico escolar.. ......................................................... 93 

3.2.2 A rotina da sala de aula ............................................................................... 97 

3.2.3 A corporeidade na prática pedagógica: sua manifestação na sala de aula 
e o que pensa a professora .................................................................................. 102   

3.2.4. Como se posicionam as mães ................................................................... 114 

TECENDO ALGUMAS CONCLUSÕES ............................................................... 124 

REFERÊNCIAS .................................................................................................... 128 

ANEXOS .............................................................................................................. 135



 

10 

 

INTRODUÇÃO 

   

A educação infantil é considerada como fase fundamental no 

desenvolvimento do ser humano. É um momento de intensa vivência dos 

sentimentos, pensamentos, relações e o despertar do ser humano para o 

mundo que o cerca. É um período onde o indivíduo precisa se desenvolver 

globalmente, pois sabemos que nós somos seres únicos, pensamos, agimos e 

sentimos ao mesmo tempo. Entender a temática da corporeidade, em que o ser 

humano é visto como esse ser único e não dual, que precisa se desenvolver 

em todos os seus aspectos (físico, emocional, cognitivo, cultural e também 

social) tem sido importante para que educadores infantis percebam o processo 

ensino-aprendizagem como um momento propício para o desenvolvimento 

global da criança.   

Inicio esta introdução destacando algumas das questões que me 

levaram a esta dissertação de mestrado intitulada A corporeidade na segunda 

etapa da educação infantil de uma escola da rede particular: o que pensa a 

professora? Como se posiciona a família? Como a corporeidade dessa criança 

de 5 anos de idade vem sendo trabalhada no ambiente escolar? Qual é a 

compreensão que a família tem sobre a corporeidade na escola e até que 

ponto a influência familiar afeta o trabalho educacional que é desenvolvido com 

essa criança? Tem-se proporcionado a essa criança atividades que 

possibilitem seu desenvolvimento em sua totalidade?  

Atualmente, a sociedade se compõe por famílias em que boa parte dos 

adultos trabalha o dia todo fora de casa, buscando uma vida confortável com 

moradia, alimentação, saúde, boa educação e um padrão mais elevado de 

vida. Crianças estão sendo matriculadas cada vez mais cedo em instituições 

escolares, basicamente com dois objetivos: serem educadas/cuidadas 

enquanto seus pais trabalham fora e serem preparadas para o “futuro”. Mas é 

essa ideia de futuro que me intriga, porque preparar a criança para o futuro é, 

muitas vezes, ignorar o seu presente. A criança é um ser participativo que age 

e interage o tempo todo, como afirma Debortoli (2006): 

 

Criança não é um ser/tempo idealizado, não é apenas uma 
etapa que antecede a idade adulta, criança não é um ser 
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imaturo, frágil, puro, manipulável, irresponsável e irracional. 
Tem desejos, pensa e se constrói historicamente no interior de 
uma cultura específica (p. 80). 

 
Ou seja, a criança é um ser que contribui ativamente nas relações 

sociais. Ela está em pleno desenvolvimento e traz consigo grandes e 

significativas transformações ao mundo que a cerca, seja esse mundo familiar 

ou escolar. Ela é o hoje e importa que os adultos que estão incumbidos de 

auxiliar essa criança em seu desenvolvimento possibilitem que este ocorra 

privilegiando-a em todo o seu ser. O futuro fará parte sim desse indivíduo, mas 

deve ser levado em conta que será necessário possibilitar para a criança a 

plena vivência do presente, do viver o agora, considerando-a um ser pensante 

que interage com a sociedade em que está inserida. 

 
A corporeidade como ponto de partida...  
 

A questão inicial que permeia essa pesquisa de mestrado é 

consequência de minha prática profissional iniciada no ano de 2006, durante o 

curso da graduação, em uma escola da rede privada de ensino e, também, 

referente às concepções de corporeidade estudadas, inicialmente, na disciplina 

Bioexpressão, ofertada pelo curso de Pedagogia como, também, devido às 

discussões realizadas pelo Núcleo de Estudos Corpo, Cultura, Expressão e 

Linguagens da Universidade Federal de São João del-Rei. Segundo Pereira e 

Bonfim, “a corporeidade é a expressão de totalidade do ser humano enquanto 

ser vivo, parte da criação e da natureza, onde corpo, razão, emoções, 

sensações e sentimentos encontram-se em sintonia” (2007, p. 96). Neste 

sentido, pensar a educação escolar perpassa por esses aspectos 

indispensáveis à construção do sujeito como pessoa humana, antes mesmo de 

percebê-lo como educando ou educador. Santin (1993) observa que: 

 

a corporeidade se estende para além dos limites da física e da 
biologia. Ela alcança a esfera da consciência e do espírito e 
não exclui as possibilidades da transcendência. Podemos 
afirmar com certa segurança que a corporeidade é a condição 
humana, é o modo de ser do homem (p. 13). 

  
Isso nos remete à ideia de que o educando não deve ser visto de 

maneira fragmentada pela escola: ora em seus aspectos físicos ou emocionais, 
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ora mentais desarticuladamente. Deste modo, como educadora, passei a 

entender a criança como esse ser único e, em contraposição, pude vivenciar, 

uma educação totalmente diferente, uma educação voltada para o 

desenvolvimento cognitivo em detrimento dos outros aspectos. Percebi então a 

necessidade de estar buscando respostas para várias indagações que a cada 

dia surgiam dentro de mim. Dentre elas, o fio condutor que gerava toda essa 

inquietação: por que ainda vivenciamos uma educação que fragmenta o ser em 

partes, mais especificamente voltada para o cognitivo? E ainda mais na 

Educação Infantil, período primordial para o desenvolvimento humano?  

Estudar e experienciar a corporeidade é valorizar cada aspecto que está 

presente em nós e ao nosso redor, como aqueles ligados às questões sociais, 

culturais, biológicas, psicológicas, emocionais que contribuem 

indissociavelmente para a formação do ser. Corroborando esta linha de 

raciocínio, Gonçalves (2005) enfatiza que a concepção de corpo que temos 

desdobra-se numa valorização excessiva do pensamento racional em 

detrimento do conhecimento intuitivo, sobrepondo a razão ao sensível, o 

universal ao particular. Essa concepção dualista ainda está muita arraigada em 

nossa sociedade, refletindo-se nos modelos e padrões rigidamente impostos 

pelas instituições escolares.  

O que venho propor é investigar a importância de trabalhar a 

corporeidade na infância e na educação infantil, tendo por base o estudo de 

autores que trazem a reflexão sobre o ser humano como um ser total, único, 

pleno em todos os seus aspectos: cognitivo, emocional, afetivo, motor, social, 

entre outros, e não um ser fragmentado em partes como considera a teoria 

cartesiana. 

Vale destacar aqui a teoria do psicólogo francês Henri Wallon sobre a 

integralidade do ser. Apesar de o renomado psicólogo não utilizar o termo 

corporeidade em suas pesquisas, ele volta seu olhar para a criança e 

apresenta particularmente a ideia de que o ser humano se desenvolve nos 

aspectos motor, afetivo, cognitivo de forma integrada, incluindo a relação com o 

meio em que está inserido, a qual não pode ser desconsiderada. Galvão 

(2007), estudiosa de Wallon, afirma: 
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Buscando compreender o psiquismo humano, Wallon volta sua 
atenção para a criança, pois através dela é possível ter acesso 
à gênese dos processos psíquicos. De uma perspectiva 
abrangente e global, investiga a criança nos vários campos de 
sua atividade e nos vários momentos de sua evolução 
psíquica. Enfoca o desenvolvimento em seus domínios afetivo, 
cognitivo e motor, procurando mostrar quais são, nas diferentes 
etapas, os vínculos entre cada campo e suas implicações com 
o todo representado pela personalidade (p. 11). 

 
O ser humano vivencia a realidade do mundo através de seu corpo. O 

ambiente exterior lhe provoca impressões na medida em que seu corpo 

interage com ele e este também age de forma ativa no ambiente em que está 

inserido. Wallon propõe o estudo contextualizado do comportamento infantil, 

buscando compreender, em cada fase do desenvolvimento, o sistema de 

relações estabelecido entre a criança e o seu ambiente. Daí a importância do 

ambiente escolar no desenvolvimento infantil, porque esse é o espaço social 

em que a criança passa boa parte do seu dia, sendo por ele influenciada e 

influenciando-o. Galvão (2007) complementa: 

  

A ideia de uma personalidade que se forma isolada da 
sociedade é inconcebível para a perspectiva walloniana 
segundo a qual é na interação e no confronto com o outro que 
se forma o indivíduo. Wallon considera, portanto, que a 
educação deve, obrigatoriamente, integrar, à sua pratica e aos 
seus objetivos, essas duas dimensões, a social e a individual: 
deve, portanto, atender simultaneamente à formação do 
indivíduo e à da sociedade (p. 91). 

 
O ser humano perde a possibilidade de desenvolver amplamente seus 

potenciais, tendo uma educação pautada em uma única dimensão, o que mais 

se tem visto nas instituições escolares, ao enfatizarem mais o desenvolvimento 

cognitivo em detrimento dos outros aspectos humanos. O desenvolvimento 

humano ocorre em todas as áreas ao mesmo tempo, é o ser dentro do mundo 

e o mundo dentro de si. É a concepção interacionista, que traz uma forma 

própria de entender o ser humano, que se desenvolve e aprende por meio de 

interações entre suas características biológicas e o meio físico e sociocultural 

que o cerca, um processo contínuo e dinâmico de fatores internos e externos. 

Nessa concepção, o ser humano vivencia e conhece o mundo de forma ativa, 

porque transforma o ambiente enquanto é também modificado por ele. Dias e 

Freitas (2009) destacam: 
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Prevalece a vida interior, subjetiva, vinculada ao mundo 
exterior, social e cultural. Aprende-se pelo fazer, pelas ações 
ocupacionais do sujeito, pelas suas capacidades, 
competências e habilidades produtivas. Aprende-se pelo 
conhecer a si mesmo, ao outro e ao mundo que o cerca, a 
partir das habilidades cognitivas e a capacidade de produzir, 
sistematizar e assimilar os conhecimentos desenvolvidos e 
organizados pela humanidade. Aprende-se na convivência com 
o outro, com o contexto social em que se insere e no momento 
histórico vivido (p. 97). 

 
Mas não é bem assim que a maior parte da sociedade enxerga o ser 

humano, incluindo a escola. É na educação infantil, momento tão importante na 

formação do ser humano, que as maiores preocupações desse presente 

estudo se encontram. O que desejo é buscar respostas e trazer reflexões que 

propiciem possibilidades de mudanças nas práticas de educadores infantis. 

Baseando-me nessa perspectiva de integralidade do ser, o objetivo geral que 

norteou este estudo foi o de verificar como a corporeidade é trabalhada no 2º 

período da Educação Infantil de uma escola da rede privada de ensino e como 

é considerada pela professora e pelos pais ou responsáveis dos alunos. Para 

alcançar as possíveis respostas para essa problemática, este objetivo se 

desdobrou em três objetivos específicos: 

• Definir corporeidade e analisar a importância de trabalhá-la para o 

desenvolvimento da criança;  

• Investigar como a corporeidade se manifesta nas práticas educativas de 

professores da Educação Infantil da faixa etária de cinco anos de idade 

– 2º período; 

• Buscar compreender o que pensam os pais ou responsáveis sobre a 

corporeidade na escola.  

 Essa dissertação foiorganizada em três capítulos. O primeiro capítulo, 

intitulado Corporeidade e as contribuições da teoria wallonian a para a 

visão da integralidade do ser  tem como objetivo conceituar corporeidade, 

visto que é uma temática complexa e muito significativa para o ser humano, 

possibilitando a nós, educadores, a percepção da importância da unicidade do 

indivíduo e a reflexão sobre a importância de práticas que alcancem o 

desenvolvimento da criança em seus vários aspectos. Também traz a visão de 
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desenvolvimento infantil segundo Wallon, abordando uma reflexão sobre os 

estudos da criança completa e contextualizada. 

No segundo capítulo, a partir das discussões sobre corporeidade e a 

visão do ser humano em sua totalidade, apresentarei A corporeidade, o 

movimento e as interferências da família na prática  escolar. Serão 

abordadas reflexões acerca de como vem sendo trabalhada a corporeidade no 

espaço escolar, sua importância nas práticas educativas e até onde a família 

pode influenciar a experiência corporal dessa criança dentro do ambiente 

escolar.  

No terceiro capítulo, Indo a campo: os passos da pesquisa e a 

análise dos dados serão relatados os caminhos metodológicos percorridos 

para a coleta de dados, a análise dos dados obtidos, e os resultados da 

pesquisa em diálogo com a teoria apresentada. Tais resultados foram 

alcançados através do cruzamento de dados entre a observação da prática da 

professora regente dessa turma de crianças do segundo período e as 

entrevistas realizadas com a professora, a supervisora e mães dos alunos 

dessa fase escolar. 

Nas considerações finais, destacarei os pontos importantes do trabalho 

e refletirei sobre as contribuições da pesquisa para a atualidade. 

Esta será a trajetória desta pesquisa com o intuito de contribuir para os 

estudos sobre a importância da corporeidade para o ser humano com enfoque 

na infância escolarizada e, possivelmente, abrir novos caminhos e trazer 

algumas respostas sobre a prática pedagógica de educadores da Educação 

Infantil. 
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Corporeidade é voltar a viver novamente a vida, na 

perspectiva de um ser unitário e não dual, num mundo de 
valores existenciais e não apenas racionais, ou, quando muito, 
simbólicos. 

Corporeidade é voltar os sentidos para sentir a vida; o 
olhar o belo e respeitar o não tão belo; cheirar o odor agradável 
e batalhar para não haver podridão; escutar palavras de 
incentivo, carinho, de odes ao encontro, e ao mesmo tempo 
buscar silenciar, ou pelo menos não gritar, nos momentos da 
exacerbação da racionalidade e do confronto; tocar tudo com o 
cuidado e a maneira como gostaria de ser tocado; saborear 
temperos bem preparados, discernindo seus componentes sem 
a preocupação de isolá-los, remetendo essa experiência a 
outras no sentido de tornar a vida mais saborosa e daí 
transformar sabor em saber.  

Corporeidade é buscar transcendência, em todas as 
formas e possibilidades, tanto individualmente quanto 
coletivamente. Ser mais é sempre viver a corporeidade, é 
sempre ir ao encontro do outro, do mundo e de si mesmo.  

Corporeidade sou eu. Corporeidade é você. 
Corporeidade somos nós, seres humanos carentes, por isso 
mesmo dotados de movimento para a superação de nossas 
carências. Corporeidade somos nós na íntima relação com o 
mundo, pois um sem o outro é inconcebível (MOREIRA e 
SIMÕES, 2006, p. 73-74). 
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CAPÍTULO 1  
CORPOREIDADE E AS CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA 

WALLONIANA PARA A VISÃO DA INTEGRALIDADE DO SER  
 

O presente capítulo pretende discutir a relação entre corporeidade, 

movimento e desenvolvimento infantil. Partir do conceito de corporeidade é 

fundamental para a discussão que abordaremos, visto que se trata do âmago 

dessa pesquisa e, também, por esta ser uma temática de grande relevância na 

compreensão do desenvolvimento do ser humano durante a infância. Neste 

capítulo, buscando conceituar corporeidade e analisar a importância de sua 

compreensão para a formação do ser, recorremos a textos como os de Boff 

(1999), Chinellato (2010), Cordeiro (2008), Gonçalves (2005), Oliveira (2010), 

Pereira (2011) e Souza (2001), entre outros. A ideia é que, ao conceituarmos 

corporeidade, possamos trazer à luz as possibilidades e os desafios 

enfrentados pelos educadores para uma educação voltada para o corpo inteiro.  

No decorrer do capítulo, traremos à reflexão as contribuições da teoria 

de Henri Wallon para a integralidade do ser com a finalidade de compreender o 

desenvolvimento infantil segundo as ideias do pensador francês. Destaca-se, 

assim, num segundo momento, o desenvolvimento infantil em sua totalidade, 

as influências externas e a importância do movimento para que essa totalidade 

seja desenvolvida.  

 

1.1 Corporeidade... O que é? 

 

Para início da discussão vamos refletir sobre algumas das ideias que a 

palavra corporeidade nos traz.  É comum encontrar pessoas que associam o 

termo corporeidade somente à palavra corpo, reduzindo assim seu conceito em 

apenas algo físico, o corpo humano, feito de matéria orgânica, composto por 

órgãos e tecidos. Com isso restringe-se em apenas algo físico o verdadeiro 

sentido de corporeidade, já começando daí a dicotomização do ser humano, 

sendo este fragmentado em partes, ora corpo, ora espírito, ora mente, ora 

sentimentos. Vemos também a dualidade corporal com a supremacia da razão 

e praticamente a anulação do corpo, prática muito comum dentro das 

instituições escolares, pois ao analisarmos o ambiente escolar percebemos 

práticas pedagógicas cujo principal objetivo é o desenvolvimento cognitivo do 
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educando deixando de lado os outros aspectos pelos quais o ser é formado e 

com isso acentuando a ideia de que, desde criança, o indivíduo deve ser 

preparado para o mundo capitalista, produtivista e competitivo.  

Partiremos então para o primeiro ponto a ser destacado nesse capítulo 

que é o conceito de corporeidade. Boff (1999) afirma que a corporeidade 

“expressa a totalidade do ser humano enquanto ser vivo, parte da criação e da 

natureza” (p. 194). É o indivíduo em sua totalidade, corpo e psique e a 

interação com o seu meio. A partir dessa ideia, podemos começar a 

compreender essa temática que atualmente vem sendo bastante discutida no 

meio acadêmico. Assim compreendemos que o conceito de corporeidade 

apresenta o sujeito como uma unicidade complexa.  Assmann afirma que “a 

corporeidade pretende expressar um conceito pós-dualista do organismo vivo. 

Tenta superar as polarizações semânticas contrapostas (corpo/alma; 

matéria/espírito; cérebro/mente)” (apud PEREIRA, 2011, p. 23). Podemos 

dizer, então, que o indivíduo é uma totalidade que influencia seu meio ambiente 

e é por ele influenciado. Moreira et al (2006) complementam essa ideia ao 

afirmarem que: 

 

Corporeidade é sinal de presentidade no mundo. É o sopro que 
virou verbo e encarnou-se. É a presença concreta da vida, 
fazendo história e cultura e ao mesmo tempo sendo modificada 
por essa história e por essa cultura (p. 74). 

 
Ou seja, corporeidade é estarmos no mundo e o mundo em nós, é 

compreender que não somos feitos de partes que “funcionam por si só” (corpo, 

mente, emoção, afetividade, vida social, etc.), mas sim seres existentes num 

mundo onde tudo se interliga ao mesmo tempo e faz de nós o objeto de estudo 

mais fascinante que existe. Ideia complexa que ainda levanta questões 

polêmicas entre estudiosos da área. A dificuldade de compreensão do conceito 

de corporeidade está, sem dúvida, relacionada aos séculos de uma visão 

dualista corpo-mente. Gonçalves (2005) observa: 

 

A civilização ocidental, com suas raízes na Antiguidade Grega, 
tem em seu cerne a tendência de uma visão dualista do 
homem como corpo e espírito. Seu processo de 
desenvolvimento, realizado por meio de tensões e oscilações 
históricas, caracteriza-se por uma valorização progressiva do 
pensamento racional em detrimento do conhecimento intuitivo, 
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da razão em detrimento dos sentimentos, do universal em 
detrimento do particular (p. 16). 

 
Essa dicotomia entre corpo e alma apesar de já existir desde a Grécia 

Antiga, ganha novo fôlego com o filósofo francês René Descartes a ponto de 

figurar entre o conjunto de ideias relevantes da modernidade. A pretensão 

cartesiana era a formulação de uma teoria que considerasse a existência de 

algo radicalmente diferente do universo físico, levando o filósofo à conclusão 

de que mentes são entidades sem extensão no espaço e acima da causalidade 

do mundo físico. Como mostra Chinellato (2010), ao citar Descartes no 

fragmento abaixo: 

 
[...] após ter pensado bastante nisso e de ter examinado 
cuidadosamente todas as coisas, cumpre enfim concluir e ter 
por constante que esta proposição, eu sou, eu existo, é 
necessariamente verdadeira todas as vezes que a enuncio ou 
que a concebo em meu espírito (p. 116). 

 
Assim, Descartes conclui que não pode duvidar da sua própria 

existência, pois, ao duvidar, pensa, e ao pensar, existe. Ao retirar o mental, e 

assim a verdadeira essência do eu, do mundo físico, estava aberta a 

possibilidade de entender o corpo como uma máquina que estaria sujeita às 

leis causais da natureza. Descartes, naquele momento, não tinha a 

preocupação de levar em consideração que o ser que pensa é o mesmo que 

sente e com isso fica aberta a ideia de separação entre corpo e mente 

enfatizando, priorizando a mente em detrimento do corpo. Descartes foi o 

grande representante dessa dualidade, agora corpo e mente, e se tornou 

referência no século XVII, permanecendo influente até os dias de hoje. Para 

ele, o corpo humano era uma máquina totalmente desvinculada da mente. A 

filosofia cartesiana não compartilhava com o pensamento antigo, em que, 

embora corpo e alma fossem entidades distintas, um não existia sem o outro. 

(CAPRA, 2006). Para Descartes, o primeiro princípio de sua filosofia era 

“penso, logo existo” (Cogito, ergo sum), afirmando que a existência humana se 

dá pela presença do pensamento e não pela presença do corpo no mundo 

(JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006). Presume-se daí que a essência da 

natureza humana está no pensamento.  
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Ao separar o corpo da mente, o ser humano acaba valorizando o 

intelecto em detrimento dos mais variados aspectos em que ele é formado. A 

razão é tomada como parte primordial da formação do indivíduo. Essa atitude 

do homem que separa corpo e espírito, razão e sensação, perpassa o século 

XVI, quando surgiu a ciência moderna e, a partir do Renascimento, a 

racionalidade passa a ser favorecida, pois o homem descobre o poder da razão 

para transformar o mundo de acordo com suas necessidades. Com o sistema 

capitalista e o desenvolvimento da tecnologia, os movimentos corporais 

tornaram-se instrumentalizados. O desenvolvimento da produção capitalista se 

acelerou a partir do século XVII e o corpo do trabalhador passou a ser um 

corpo oprimido, manipulável, instrumento para a expansão do capital. À medida 

que os anos foram passando, a moderna sociedade industrial caracterizou-se 

por um grande desenvolvimento científico-tecnológico, que, apesar das 

inúmeras conquistas, também trouxe graves consequências para a 

humanidade, ocorrendo a melhoria de qualidade de vida apenas para uma 

pequena parcela da humanidade. O crescimento da tecnologia trouxe consigo 

a deterioração do meio ambiente e seu reflexo na integridade física e espiritual 

do homem. E a visão da totalidade do homem foi sendo perdida com o 

desenvolvimento, a industrialização e o crescimento do modelo capitalista 

(GONÇALVES, 2005). 

Falar sobre corporeidade é um desafio, pois os valores e significados 

atribuídos ao corpo ao longo dos tempos se modificaram várias vezes, além do 

que, tal exercício parece simples. Mesmo parecendo assim, a definição da 

palavra corporeidade não é fácil, afinal, o termo em si é muito complexo. O 

termo é utilizado com tanta frequência e facilidade pelo meio acadêmico, que a 

impressão que nos é dada, é de que não há dúvidas quanto ao seu significado 

(SANTIM, 1993). Pensar corporeidade, discutir corporeidade é, antes de tudo, 

uma tentativa de superar o paradigma cartesiano, de restabelecer a relação 

entre o sensível e o inteligível como dimensões indissociáveis (JOÃO; BRITTO, 

2004). Segundo Moreira et al (2006), 

  

[...] o que consagra a corporeidade é o esplendor que reside 
nela, formada em sua complexidade de relações consigo 
mesma, com os outros e com o mundo, relações essas, dentre 
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outras, de prazer/desprazer, alegria/dor, medo/confiança, todas 
elas vividas de corpo inteiro (p. 138). 

 
Para refletirmos sobre corporeidade, é preciso entender, 

razoavelmente, a concepção holística de corpo e de mundo, que propõe que 

corpo e mundo são dinâmicos e mutáveis, necessitando dessa forma da 

construção de outros tipos de relações, e não somente as que objetivam o 

desenvolvimento de poder, domínio e de acúmulo do capital. Apesar desse 

modo de compreender o mundo ser considerado novidade no mundo ocidental, 

ele permeia as civilizações orientais por séculos, propondo a concepção de ser 

humano como um todo, corpo, mente e espírito. Além disso, também considera 

as relações desse corpo com todas as coisas que existem no universo 

(CAPRA, 2006). A partir desse pensamento, podemos propor o corpo em uma 

concepção mais abrangente, a partir da integração das dimensões física, 

social, econômica, cultural, espiritual, cognitiva, política e emocional, de 

maneira a estabelecer-se a relação do homem com o meio em que está 

inserido, com os outros e com ele mesmo (FIORENTIN, 2006). 

A corporeidade manifesta uma pluralidade de relações, que são 

essenciais para a educação. Essas relações são claramente apontadas por 

Olivier no fragmento abaixo 

 

A corporeidade implica, portanto, na inserção de um corpo em 
um mundo significativo, na relação dialética do corpo consigo 
mesmo, com outros corpos expansivos e com os objetos do 
seu mundo (ou as “coisas” que se elevam no horizonte de sua 
percepção). O corpo se torna a permanência que permite a 
presença das “coisas mesmas” manifestar-se para mim em 
uma perspectividade; torna-se o espaço expressivo por 
excelência, demarca o início e o fim de toda ação criadora, o 
início e o fim de nossa condição humana. Mas ele, enquanto 
corporeidade, enquanto corpo vivenciado, não é o início nem o 
fim: ele é sempre o meio, no qual e através do qual o processo 
de vida se perpetua (apud FABRIN, 2014. p. 59). 

 
Então, por que relacionar a corporeidade com a aprendizagem? 

Segundo Assmman, “o corpo é do ponto de vista científico, a instância 

fundamental e básica para articular conceitos centrais para uma teoria 

pedagógica” (apud FABRIN, 2014, p. 59). Sendo a aprendizagem parte 

integrante e essencial desse desenvolvimento, o corpo não deve e não pode 

ficar esquecido nesse processo. 
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1.2 O corpo no espaço escolar: reflexões iniciais 
 

O conceito de fragmentação do ser se configura no espaço escolar.  A 

escola pretendia não somente disciplinar o corpo, como também as emoções, 

as ideias e, assim, tornava-se reprodutora desse dualismo. Gonçalves (2005), 

ao citar Foucault, descreve como se efetivava o poder disciplinar do corpo nas 

escolas dos séculos XVIII e XIX: 

 

As escolas eram, então, como fábricas, que produziam 
disposições para ações racionais voluntárias, ao mesmo tempo 
que procuravam eliminar dos corpos movimentos involuntários. 
A rigorosa minúcia com que eram estipulados os regulamentos 
para o comportamento corporal dos alunos, para sua 
distribuição no espaço e para a divisão do tempo escolar, 
revela um poder disciplinar que objetivava controlar as 
erupções afetivas que poderiam surgir do corpo com seus 
movimentos espontâneos e suas forças heterogêneas. Com 
isso, os movimentos corporais tornavam-se dissociados das 
emoções momentâneas, perpetuando-se o controle e a 
manipulação (p. 33). 

 
A escola é uma instituição social e, dentro dela, se reflete o que a 

sociedade vivencia; assim, em uma sociedade voltada para o crescimento, a 

produtividade, o desenvolvimento e o capitalismo, passa a ser vista como uma 

instância que prepara o indivíduo para o mercado de trabalho. Essa visão 

produtivista desencadeou uma nova função econômica atribuída à 

escolaridade, que veio se refletindo dentro e fora do espaço escolar, na vida de 

crianças e jovens. Porém, à medida que a contemporaneidade marca o 

surgimento da sociedade capitalista, que reproduz a concepção do corpo como 

objeto de dominação e controle, ela também faz surgir um debate mais 

profundo sobre o corpo e a corporeidade na busca por uma visão de unicidade. 

Sousa (2001) afirma: 

 
A compreensão do termo corporeidade vem unir o que a 
ciência durante séculos dicotomizou (corpo e mente). Falar do 
ser humano como unidade viva é mais do que referir-se ao 
homem/mulher como ser biológico, é buscar entendê-lo dentro 
da complexa teia de relações, que nos constitui e marca nossa 
existência no mundo; é valorizar igualmente todas as 
dimensões presentes na nossa história; é com elas encontrar-
se, percebendo suas interações e relações na construção dos 
indivíduos e, principalmente, compreender que nossa 
existência se dá a partir de nossa corporeidade (p. 195). 
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Como aponta o fragmento acima, podemos afirmar que existimos a 

partir de nossa corporeidade. Sendo assim, fica claro que a criança, também 

no espaço escolar, está vivendo em sua totalidade e vivencia uma intensa 

relação com ela mesma, com as outras crianças, com os educadores e 

funcionários da escola. É uma relação consigo mesma e com o mundo social e 

cultural que está a sua volta, logo, essa criança não pode ser vista de forma 

fragmentada. Fabrin (2014), ao falar de corporeidade, corrobora esta ideia ao 

afirmar: 

 
O corpo é meu referencial com o mundo; por meio dele existo e 
me relaciono com os demais. Para que então dissociá-lo da 
mente, do intelecto, dos pensamentos, dos sentimentos? A 
mente não existe sem o corpo e o corpo não existe sem a 
mente. Mente-corpo, co-habitam e coexistem num mesmo ser. 
É o cérebro-mente que comanda os movimentos, as ações, os 
pensamentos, as emoções do ser humano. O corpo é mais do 
que um conjunto constituído de músculos e ossos: neles estão 
marcados signos sociais, que expressam a cultura de um povo. 
Atuar sobre o corpo é atuar sobre a sociedade. O corpo é o 
primeiro e mais natural instrumento do homem e este é um ser 
essencialmente corporal. Pelo corpo manifestamos aspectos 
de nossa existência, de nossa cultura, de nossa sociedade (p. 
59).  

 
Esse corpo também está no espaço escolar. Desde a infância, quando 

a criança é inserida na escola, ela passa a conviver com esse novo 

ambiente.  A partir daí não convive mais apenas com a família. Começa um 

novo ciclo em sua vida. Esse debate nos ajuda a compreender que a visão de 

fragmentação ainda continua nas escolas. Como analisa Oliveira (2010), “o 

corpo na cultura ocidental escolar historicamente tem sido negligenciado como 

forma de ser e estar no mundo e os seus movimentos contidos, principalmente 

em nome da disciplina e ordem” (p. 15). Freire (1997) observa que, “por causa 

dessa concepção de que a escola só deve mobilizar a mente, o corpo fica 

reduzido a um estorvo que, quanto mais quieto estiver, menos atrapalhará” (p. 

14).  

Entretanto, esta é uma visão distorcida. O corpo não está sujeito 

puramente ao controle da vontade consciente, mas promove uma forma de 

significação do mundo por estar ligado a este de modo sensível e direto sem a 

necessidade de se submeter à tutela da mente. O ser humano não vive num 
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estado puramente mental, mas sim no e através de um corpo que interage com 

o meio ambiente. Essa ideia é menosprezada com frequência e, muitas vezes, 

é desconsiderada (DAMÁSIO apud CHINELLATO, 2010). 

Assim, ao chegar ao ambiente escolar pela primeira vez, a criança, um 

ser repleto de vida, vontades, expectativas e que necessita de condições 

favoráveis ao seu completo desenvolvimento, acaba se deparando com um 

ambiente que aprisiona seus sentimentos e expressividade. E toda essa 

repressão se inicia na Educação Infantil, o que pode ser observado nas 

práticas pedagógicas através do controle sobre os corpos. Oliveira (2010) 

corrobora essa ideia ao citar Richiter e Vaz que em seus estudos afirmam: 

 

Fica perceptível destacar nas práticas pedagógicas fundamentos 
vinculados ao controle civilizador, à racionalidade, à formação de 
“pessoas bem ajustadas”, cujo exemplo pode ser expresso nas 
“ameaçadoras” vozes das educadoras para com as crianças: 
“Para!”, “Levanta!”, “Espera, senão...”, “fica assentadinho 
senão...” (p. 15). 

 
Na verdade, o objetivo principal é enquadrá-la em um modelo comum 

às escolas que é o de priorizar a racionalidade em detrimento das emoções. 

Entretanto, pelo fato de a criança se desenvolver em sua totalidade, suas 

emoções não estão “desativadas” no momento da aprendizagem. Se o 

educador não estiver sensível a este aspecto, ele acaba contribuindo para o 

aprisionamento desse corpo, prejudicando assim, o desenvolvimento da 

criança. Na infância, a qualidade do trabalho com a corporeidade é um dos 

principais determinantes tanto do desenvolvimento do corpo como organismo 

físico, como da estruturação cognitiva e emocional. A corporeidade depende 

em grande parte da interação da criança com aqueles que a educam, dos 

estímulos que ela recebe e do que lhe é permitido. Uma criança tem seu 

desenvolvimento geral prejudicado quando lhe é impedida a sua vivência 

corporal. De acordo com Pereira (2008), 

 
Pensar no ser humano a partir de uma unidade complexa ainda 
tem sido uma das grandes dificuldades das escolas, que na 
sua maioria, ainda estão presas a um modelo 
iluminista/conceitual, onde há o privilégio da racionalidade, da 
transmissão de conteúdos (p. 4). 

 
Complementando essa ideia, Cordeiro (2008) afirma que: 
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A concepção do homem fragmentado em corpo e mente tem 
levado a preeminência das atividades intelectuais em 
detrimento de outras manifestações dos ser. O cogito 
cartesiano “penso, logo existo!” instituiu não haver existência 
prévia ao pensamento, o corpo foi considerado, desta forma, 
uma substância que veio estar a serviço do pensar (p. 63). 

 
A valorização excessiva do aspecto intelectual em detrimento do 

corporal e do emocional encobre a importância do movimento expressivo como 

uma das principais formas de comunicação da criança com o seu meio 

ambiente. É necessário que, durante sua vida escolar, a criança mantenha 

contato consigo mesma, pois é imprescindível que experimente situações que 

lhe permitam lidar com suas dúvidas, dificuldades possibilidades e receios. As 

manifestações corporais e emocionais da criança são reprimidas desde muito 

cedo, assim, sua autonomia é podada e sua expressividade trancafiada, 

ficando apenas permitido mostrar ao mundo o comportamento esperado e 

aprovado socialmente (PEREIRA, 2010). 

Percebe-se então uma realidade cruel dentro das escolas com a 

dicotomização corpo e mente, razão e emoção presente nesses ambientes. É 

imprescindível então refletirmos sobre a corporeidade e levantarmos algumas 

questões acerca de sua importância no período da infância e de como esta 

vem sendo trabalhada dentro das escolas. É preciso observar como a 

educação corporal, o movimento, a afetividade, a cognição, a socialização, 

entre outros fatores essenciais para o desenvolvimento humano vêm sendo 

trabalhados no espaço escolar da Educação Infantil. Será que a escola atual 

está dando ênfase maior para o desenvolvimento cognitivo do indivíduo, 

esquecendo-se da totalidade do ser e se baseando ainda nos parâmetros do 

modelo escolar produtivista?  Como nossas crianças estão sendo educadas 

dentro dos espaços escolares?  Pereira (2011), ao citar João Batista Freire, 

nos relata como a escola tem se portado mediante essa dualidade e destaca: 

 
Parece por muitas vezes que o corpo não está presente na 
escola. É como se apenas as cabecinhas ali se encontrassem 
e o corpo apenas as conduzisse até a sala de aula. João 
Batista Freire (2006), que propõe uma educação de corpo 
inteiro, ressalta que os corpos das crianças deveriam ser 
matriculados ao início de cada ano letivo, e não apenas seus 
cérebros. A valorização excessiva do aspecto intelectual em 
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detrimento do corporal e do emocional obscurece a importância 
do movimento expressivo, uma das principais formas de 
comunicação da criança com o seu meio ambiente. Crianças 
necessitam se expressar e experimentar situações que lhes 
permitam lidar com suas dúvidas, dificuldades, possibilidades e 
receios, enfim que lhes permitam o contato consigo mesmas e 
com a vida escolar (p. 22). 

 
Dessa maneira, compreende-se que muitos educadores entendem a 

Educação Infantil como preparação para a aprendizagem da leitura e escrita na 

escola. Essas exigências sociais da aprendizagem de conteúdos, já tão cedo 

na vida escolar, estão caracterizadas pela secundarização do corpo em função 

da valorização do saber intelectual, reprimindo assim o contato da criança 

consigo mesma e o direito de se desenvolver como um ser completo. É 

indiscutível que a escola tem um papel importante na formação do indivíduo. O 

objetivo desse estudo não é fazer uma campanha contra a alfabetização na 

Educação Infantil, mas sim refletir sobre o quanto esse desenvolvimento 

cognitivo vem sendo valorizado nas práticas e outros aspectos tão importantes 

para a vida da criança como a socialização, afetividade e a motricidade estão 

sendo deixados de lado. Estamos tendo uma educação onde se prioriza 

apenas um aspecto do ser humano, onde o ser humano vem sendo tratado em 

partes e isso tem sido um grande delito contra nossas crianças nos espaços 

escolares. Como afirma Moraes (2005), isso tem levado a uma organização 

curricular 

 

[...] de modo a privilegiar a aprendizagem intelectual sobre as 
demais manifestações do ser, e as atividades envolvendo o 
movimento corporal, se existem neste meio, parecem não ser 
para levar o sujeito a tomar consciência do corpo, para sentir o 
corpo, e sim para o corpo virar um mecanismo a serviço da 
intelectualidade [...] (p. 51-52). 

 
Diante da grande importância da afetividade, das emoções e relações 

sociais para a vida humana, então porque não trabalhar nas escolas práticas 

que possibilitem além da aprendizagem de conteúdos, o desenvolvimento de 

uma criança em seu ser completo? A criança, enquanto se desenvolve, 

percebe e vivencia o mundo à sua volta, e as experiências e informações que 

recebe do meio em que vive. A corporeidade dessa criança é a sua presença 

no mundo, numa troca de relações e interações com o outro, que ficam 
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impressas em seu corpo. Pereira (2011), em seus estudos, nos relata sobre o 

valor do equilíbrio para a vida do educando e ajuda-nos a compreender melhor 

este ser e suas necessidades ao destacar que: 

 

O educando é um corpo comunicativo e expressivo que 
aguarda há muito, o tempo e o espaço de sua representação 
educativa. O corpo do aluno é o meio integrador de todas as 
aprendizagens, através deste corpo é possível apreender os 
conhecimentos, de forma que ele sinta, pense e interaja. O 
desenvolvimento equilibrado do corpo, das emoções, dos 
sentidos e da cognição constitui a base do senso de si e este, 
quando fortalecido, gera condições para que mantenhamos 
relações apropriadas com o nosso meio e com as pessoas com 
que convivemos (p. 23). 

 
Nosso olhar então vai para o educando, e o presente estudo foca em 

uma das principais, senão a principal etapa de sua vida: a infância. Esse 

educando que é uma criança que está vivendo sua fase de aprendizagem na 

Educação Infantil, seu corpo está cheio de movimento e vida que, ao chegar ao 

ambiente escolar, é podado e impedido de se expressar. Vale lembrar que é 

apenas uma criança e, por ser assim, deve ser conduzida para crescer e se 

desenvolver. E como os educadores têm contribuído para esse 

desenvolvimento integral? Como estes têm conduzido essas crianças para uma 

educação de corpo inteiro? Essas são discussões que já há alguns anos 

permeiam o espaço acadêmico e Oliveira (2010) nos mostra que, na 

atualidade, apesar dos discursos e práticas pedagógicas parecerem tão 

distantes dessa visão, “o corpo continua marcado por certo imobilismo, no 

sentido da qualidade das atividades desenvolvidas no cotidiano de instituições 

educativas para crianças, ainda que as preocupações com a ‘educação do 

corpo’ não sejam recentes” (p. 39). 

Embora a corporeidade tenha ganho um grande espaço nas pesquisas 

recentes e muitos educadores recém-formados estejam tendo a possibilidade 

de ter contato no espaço acadêmico com essa temática, a pergunta 

fundamental é: por que esse corpo continua sendo moldado para viver na 

imobilidade? Através dessa pesquisa, acreditamos poder enxergar novos 

caminhos de reflexão para os educadores infantis e com isso contribuir para 

que surjam novas práticas pedagógicas voltadas para o desenvolvimento 

infantil em todos os seus aspectos. Para compreender o desenvolvimento 
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infantil e como a instituição escolar pode contribuir para esse completo 

desenvolvimento vamos nos ater às teorias psicológicas, pois além da 

afetividade, cognição, espiritualidade, motricidade, o contexto histórico, social e 

cultural também são destacados como parte do desenvolvimento humano. De 

acordo com Dias e Freitas (2009), 

 

As teorias psicológicas atuais, ligadas aos estudos das 
neurociências e as pesquisas culturais, vêm indicando a 
necessidade de uma ressignificação desses conceitos e 
revelando a interação dos aspectos (motor, cognitivo, social, 
afetivo e outros) relacionados à aprendizagem e ao 
desenvolvimento humano. A pessoa interage constantemente 
com a história e com a cultura do seu tempo, sendo modificada 
pelo seu contexto e sendo capaz de modificá-lo, pelas suas 
ações, suas formas de comunicação e de compreensão da 
realidade (p. 101). 

 

É pensando nessa relação do ser humano com o meio e a grande 

influência que ambos exercem um sobre o outro que analisaremos a teoria do 

psicólogo francês Henri Wallon, que em muito contribuiu e ainda contribui para 

a educação infantil através de sua psicologia genética. 

 
1.3 Wallon e o desenvolvimento infantil 

 

Após refletirmos sobre o conceito de corporeidade e de como esta vem 

sendo tratada no espaço escolar, partiremos para o próximo ponto de reflexão 

desse capítulo que é buscar na teoria walloniana maior compreensão sobre a 

integralidade do ser, principalmente na faixa etária dos cinco anos de idade, 

idade das crianças de que trata esta pesquisa. Apesar de Wallon não utilizar o 

termo corporeidade, vale enfatizar que ao analisar o desenvolvimento infantil, 

ele propõe um desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos, 

incluindo o social.  

Como Wallon destaca em suas pesquisas a importância das influências 

externas para o desenvolvimento humano, também atentaremos para as 

influências sociais, culturais e históricas, buscando compreender seu 

significado e de que forma essas influências ocorrem durante o período da 

infância. Para maior clareza e compreensão dos complexos e amplos estudos 

de Wallon acerca do desenvolvimento infantil e da integralidade do ser, 
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utilizaremos também como suporte as reflexões e sínteses de Isabel Galvão 

(2007) e Hélène Gratiot-Alfandéry (2010), estudiosas do autor. 

Toda a obra de Henri Wallon foi consagrada ao estudo da criança, às 

condições de seu desenvolvimento, às características de sua conduta e 

evolução. O autor nasceu em Paris, na França, em 1879, onde viveu toda sua 

vida e morreu em 1962. Teve uma vida marcada por intensa produção 

intelectual e ativa participação nos acontecimentos que marcaram sua época, 

marcada por turbulências políticas, instabilidade social e o acontecimento das 

duas guerras mundiais. Antes de chegar à psicologia passou pela filosofia e 

medicina, numa trajetória que trouxe marcas para a formulação de sua teoria. 

No decorrer de sua carreira, as atividades do psicólogo foram se aproximando 

cada vez mais da educação, que via como mais um recurso para conhecer o 

psiquismo humano. Percebeu, na infância, seus problemas concretos, sobre os 

quais se debruçou com muita dedicação e atenção. Nessa perspectiva, 

encontrou na escola um contexto privilegiado para o estudo da criança. O 

espaço escolar é um ambiente favorável para investigar o desenvolvimento 

infantil visto o quanto este espaço influencia internamente e externamente o ser 

humano (GALVÃO, 2007). 

Sua preocupação com o desenvolvimento da criança e com a 

instituição escolar sempre esteve presente em suas pesquisas. Para Wallon, “a 

reforma do nosso ensino deve ser a afirmação em nossas instituições do direito 

de nossos jovens a um desenvolvimento completo” (apud GRATIOT-

ALFANDÉRY, 2010, p. 16).  Vemos então a preocupação do autor em que se 

permita à criança um desenvolvimento completo. De acordo com ele, uma das 

formas para alcançar esse desenvolvimento é a realização de uma 

diversificação do ensino tão ampla e composta por múltiplas possibilidades de 

acesso à cultura e às relações sociais. A influência que o adulto exerce sobre a 

criança também é questionada por Wallon (2010) conforme podemos ver 

abaixo: 

 
A transformação dessa criança no adulto que viria a ser em 
meio a tantas influências.  A realização, pela criança, do adulto 
que ela deve vir a ser não segue, portanto um traçado sem 
atalhos, bifurcações ou desvios. As orientações mestras a que 
normalmente obedece com frequência também são ocasiões 
de incertezas e hesitações. Mas quantas outras ocasiões mais 



 

30 

 

fortuitas também vêm obrigá-la a escolher entre o esforço e a 
renúncia! Surgem do meio, meio das pessoas e meio das 
coisas. Sua mãe, seus familiares, seus encontros habituais ou 
insólitos, a escola, são todos contatos, relações e estruturas 
diversas, instituições pelas quais deve se esmaltar, quer 
queira, quer não, na sociedade. A linguagem interpõe entre ela 
e seus desejos, entre ela e as pessoas um obstáculo ou um 
instrumento que ela tenta evitar ou controlar. 
(...) em suma, é o mundo dos adultos que o meio lhe impõe e 
disso decorre cada época, certa uniformidade de formação 
mental. Mas nem por isso o adulto tem o direito de só conhecer 
na criança o que põe nela, e, em primeiro lugar, a maneira 
como a criança assimila o que é posto nela pode não ter 
nenhuma semelhança com a maneira como o próprio adulto o 
utiliza. Se o adulto vai mais longe que a criança, a criança, a 
sua maneira, vai mais longe que o adulto (p. 46-47). 

 
Fica claro para o autor que a criança é influenciada, mas igualmente 

influencia. Ela tem voz ativa em seu desenvolvimento, pois é um ser que 

pensa, age, interage, forma, transforma, sente e transmite esses sentimentos. 

Pensando nesse ser completo, a teoria psicogenética do desenvolvimento da 

personalidade de Henri Wallon integra a afetividade e a inteligência. Somos 

seres únicos que pensamos e sentimos ao mesmo tempo. O que diferencia é 

que existem momentos em que a emoção se sobrepõe à razão e vice-versa, 

oscilando em momentos onde o ser humano precisará ser mais emotivo ou 

mais racional. Gratiot-Alfandéry (2010), ao falar do desenvolvimento humano 

em sua totalidade segundo Wallon, destaca: 

 

Walllon é responsável pela elaboração de um modelo heurístico 
que procura compreender as diversas dimensões da expressão 
humana que, por estarem vinculadas e por serem indissociáveis, 
promovem o desenvolvimento humano. Destaca-se por 
demonstrar que aspectos como a afetividade e atividades 
motoras [...] têm importância decisiva no complexo interjogo 
funcional responsável pelo desenvolvimento da criança (p. 34). 
 

Assim percebe-se que, apesar de não utilizar o termo corporeidade em 

suas pesquisas, Wallon apresenta em sua teoria a ideia de integralidade do ser 

e volta seu olhar de pesquisador para todos os aspectos pelos quais o ser 

humano é formado. Esse é o principal fator que contribui para que o autor seja 

uma das principais bases de reflexão dessa dissertação. Sua visão pode ser 

ainda mais entendida no fragmento abaixo onde Galvão (2007), nos relata que: 
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Recusando-se a selecionar um único aspecto do ser humano e 
isolá-lo do conjunto, Wallon propõe o estudo integrado do 
desenvolvimento, ou seja, que este abarque os vários campos 
funcionais nos quais se distribui a atividade infantil (afetividade, 
motricidade, inteligência). Vendo o desenvolvimento do 
homem, ser “geneticamente social”, como processo de estreita 
dependência das condições concretas em que ocorre, propõe o 
estudo da criança contextualizada, isto é, nas suas relações 
com o meio. Podemos definir o projeto teórico de Wallon como 
a elaboração de uma psicogênese da pessoa completa (p. 32). 

  
Para Wallon, em sua teoria psicogenética, o homem é a interação com 

o meio onde vive. Para ele, o desenvolvimento biológico da criança não termina 

ao nascer, com o passar do tempo existem modificações estruturais 

anatômicas e funcionais. Mas esse processo não é retilíneo e constante, ele é 

marcado por rupturas, retrocessos e crises, e o autor afirma que tais 

acontecimentos são representados como uma mola propulsora ao 

desenvolvimento da criança. Desta forma, as crianças possuem estágios de 

desenvolvimento, mas esse ritmo de desenvolvimento é marcado por essas 

rupturas, ou seja, movimentos que são marcados tanto por fatores orgânicos 

como sociais. Os estágios que Wallon estabelece são o impulsivo-emocional, 

o sensório-motor e projetivo, o estágio do personalismo, categorial e o 

estágio da adolescência. 1 

• O estágio impulsivo emocional  está relacionado ao primeiro ano de 

vida e é caracterizado pela emoção. Ou seja, é por meio da linguagem 

emotiva que a criança interage com o meio, visto que ela depende dos 

seus pais, familiares para sobreviver já que suas funções dependem 

totalmente do outro. Essa linguagem de afetividade, emoção é evidente 

nos movimentos deste ser, onde o tônus muscular, os gestos, revelam 

seu estado tanto emocional como físico. 

• O estágio sensório motor e projetivo tem o cognitivo como 

determinante. Predomina aqui a exploração sensório-motora do meio 

físico. Os movimentos projetivos são característicos desta fase, a 

criança imita por indução, um modelo do exterior é o simulacro, que é o 

cognitivo apoiado em gestos. Também ocorre o desenvolvimento da 

                                                           
1Coube a Izabel Galvão (2007) organizar as fases do desenvolvimento infantil 

amplamente discutidas por Wallon em suas obras de forma não sistemática. 
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linguagem e as relações cognitivas com o meio. Esta fase vai mais ou 

menos até os 3 anos. Neste momento a criança necessita ter 

consciência do seu corpo e do corpo do outro para se construir como 

sujeito social que é. 

• No estágio do personalismo,  que acontece entre os 3 e 6 anos, existe 

a construção da personalidade do indivíduo, mais esta construção só se 

faz através da interação com o outro. Para Rasera (2010), "a criança vai 

tomando consciência de si como sujeito que luta para se individualizar". 

Há um retorno da predominância das relações afetivas. Nesta fase 

Wallon, explica que a criança começa a ter controle dos movimentos e 

exibe um leque de movimentos motores que são realizados com 

perfeição. A marca desta fase é a imitação que é o meio com que a 

criança amplia as possibilidades de seus movimentos. 

• O próximo estágio é o categorial , em que a evolução do cognitivo é 

marcante, graças à consolidação da função simbólica e à diferenciação 

da personalidade realizadas no estágio anterior. Além disso, os 

movimentos e gestos ganham uma precisão muito maior. O interesse da 

criança se volta para as coisas que a cercam eo conhecimento do 

mundo exterior. Esta fase se dá por volta dos 06 anos de idade indo até 

o início da adolescência. 

• No estágio da adolescência , existe a necessidade de redefinir a 

personalidade. Nesta fase, a afetividade predomina e as mudanças 

orgânicas afetam o psíquico. 

 

É importante observar que as fases não estão rigidamente contidas nas 

idades indicadas, que podem se prolongar ou se tornarem mais curtas 

dependendo das especificidades de cada criança e de seu contexto. Também 

deve-se enfatizar que, embora haja predomínio de um dado aspecto, todos 

eles – cognitivo, afetivo, motor e social se encontram presentes e em 

desenvolvimento. O foco desta pesquisa está voltado para o estágio do 

personalismo, visto que é nesse o estágio que as crianças investigadas se 

encontram. 

O estágio do personalismo divide-se em três períodos distintos e, em 

todos, se verifica um processo em que a criança se torna mais independente. 
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São eles: período da negação, idade da graça e período da imitação. No 

primeiro, o da negação, surge, na criança, a necessidade de se autoafirmar, de 

impor sua visão pessoal e lutar para fazer prevalecer sua opinião. No período 

seguinte, o da idade da graça, por volta dos quatro anos de idade, a criança 

desenvolve maneiras de ser admirada e chamar a atenção para si através da 

sedução, com uma necessidade de agradar, cujo objetivo é obter a aprovação 

dos demais. A criança passa a se considerar em função da admiração que 

acredita poder despertar nas pessoas. Ressalta-se a importância da oferta de 

oportunidades de expressão espontânea da criança, através de atividades 

como a música, a dança, artes, etc. Exercitar a criança nas habilidades de 

representação do seu meio, ou seja, através do faz de conta ou do uso da 

linguagem, contribui para que ela adquira uma precisão maior na expressão de 

seu eu (GALVÃO, 2007). 

Atentaremos aqui, principalmente, para o terceiro período, o da 

imitação, por volta dos 5 anos, que é marcado por uma reaproximação do 

outro, manifestada pelo gosto por imitar, que possui um papel essencial na 

assimilação do mundo exterior. Entretanto, é importante enfatizar que as fases 

deste estágio do personalismo, assim como os próprios estágios, não têm 

limites rígidos, se interpenetram e duram maior ou menor tempo dependendo 

da cada criança. O professor deve observar que sua figura, geralmente, gera 

um processo de identificação no aluno, devendo, por isso, estar consciente de 

tal fato ao estabelecer sua conduta que tenderá a ser imitada. Wallon (1975) 

entende a imitação como uma “necessidade de identificar-se com a realidade 

percebida para identificá-la melhor” (p. 231). Conforme Wallon (2005), 

 

Dos 3 aos 6 anos o apego às pessoas é uma inextinguível 
necessidade  para a pessoa da criança. Se for privada disso, 
será vítima quer de atrofias psíquicas, de que o seu gosto de 
viver e a sua vontade guardarão a tara, quer de angústias, que a 
marcarão por paixões penosas ou perversas. Nesta idade, o 
guru hindu Natarajan diz que a sua educação deve ser prenhe 
de simpatia, devendo o desmame começar a efectuar-se entre 
os 5 e os 6 anos para estar terminando aos 7. Este é o momento 
em que, entre nós, a criança passa do jardim de infância para a 
escola primária. Esta mudança corresponde a uma importante 
etapa da sua vida psíquica (p. 206-207). 
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A escola pode estimular o desenvolvimento de valores saudáveis nas 

interações, tais como a cooperação, a solidariedade, o companheirismo e o 

coletivismo, pois o que for estimulado nesta etapa da vida infantil terá 

repercussões significativas para o desenvolvimento da criança. As atividades 

em grupo devem se revezar com atividades individuais, fazendo-se, assim, uso 

das alternâncias comuns nesse estágio para promover o desenvolvimento de 

mais recursos de personalidade.  

Vale enfatizar, como aponta Gratiot-Alfandéry (2010), estudiosa de 

Wallon, que no estágio do personalismo, em que predomina a afetividade, 

“forma-se a personalidade e autoconsciência do indivíduo, muitas vezes 

refletindo-se em oposições da criança em relação ao adulto e, ao mesmo 

tempo, com imitações motoras e de posturas sociais” (p. 35).  

Nesse estágio, a criança está vivendo conflitos interpessoais, os quais 

marcam o processo de formação da sua personalidade. Wallon irá descrever o 

personalismo como o que vem a ser o estágio do espelho, momento do 

desenvolvimento infantil, por volta dos 3 aos 6 anos, em que a criança constrói 

uma imagem externa, seu esquema corporal. O eu não é um dado original na 

psicologia humana, senão o fruto de uma longa trajetória, repleta de 

movimentos críticos ou crises. Mas, para Wallon, tais crises não são vistas 

como necessariamente negativas, ao contrário, são momentos indispensáveis 

para a constituição da personalidade, cujas atividades estão sob o predomínio 

do domínio afetivo. Exige superar a oposição entre o mundo real concreto e o 

mundo igualmente real, mas virtualizado, desdobramento do primeiro, a criança 

volta-se à tarefa de construir-se a si (GALVÃO, 2007). 

É então que surge a crise do personalismo, momento no qual, a criança 

opõe-se de forma sistemática ao adulto. Ela confronta ordens, sugestões e 

convites que venham do outro e também toma posse e se apropria das coisas. 

Neste caso, a criança confunde a posse do objeto com a posse de sua própria 

personalidade. A busca da superioridade pessoal também está presente nesta 

etapa. Manifestações qualificadas como agressivas acontecem com o intuito da 

criança se distinguir dos outros. A criança vive um momento fortemente 

exibicionista. Ainda com base em Galvão (2007), destacamos que, após as 

crises de oposição, o estágio do personalismo passa por uma fase mais 

positiva onde a criança se empenha em despertar a admiração dos outros, o 
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que a auxilia a admirar a si própria e consolidar a independência de seu eu. E 

também imita as pessoas, incorporando suas atitudes e seu papel social. É um 

movimento de reaproximação com o outro que havia sido negado.  

Observando-se as características desse estágio, percebe-se que a 

criança precisa viver em liberdade dentro das escolas, tendo o direito de 

brincar, se divertir, ser feliz e se desenvolver de forma mais completa. Ela está 

vivendo um momento de se conhecer, de imitar o que está a sua volta, um 

momento onde as influências externas, culturais, históricas e sociais são de 

extrema relevância para seu desenvolvimento. Galvão (2007) em seus estudos 

sobre Wallon também destaca sobre esse estágio: 

 

No estágio do personalismo, que cobre a faixa dos três aos 
seis anos, a tarefa central é o processo de formação da 
personalidade. A construção da consciência de si, que se dá 
por meio das interações sociais, re-orienta o interesse da 
criança para as pessoas, definindo o retorno da predominância 
das relações afetivas (p. 45). 

 
É nesse estágio que a criança está mais sensível para a consciência de 

si e para as interações sociais. Momento propício para o professor que está 

atento ao completo desenvolvimento da criança possibilitar uma intensa 

vivência corporal para esta. O movimento também terá papel fundamental no 

desenvolvimento infantil. Na escola, é comum a criança passar a maior parte 

do tempo dentro de sala, sentada em cadeiras enfileiradas e, até mesmo, 

muitas vezes, impedida de se movimentar conforme a necessidade do seu 

corpo que está em pleno desenvolvimento.  

A destreza deste corpo é um processo natural, e isto se potencializa 

com a interação desta criança com o mundo. Engatinham, caminham, 

manuseiam objetos, correm, saltam, brincam sozinhas ou em grupos, 

experimentando sempre novas maneiras de utilizar seu corpo e seus 

movimentos. Ao se movimentarem, as crianças expressam sentimentos, 

emoções. É papel também do educador observar a importância do movimento 

para o desenvolvimento da criança conforme Gratiot-Alfandéry (2010),  

 

O movimento infantil tem um sentido muito distinto daquele 
presente no adulto e é promotor do desenvolvimento da 
criança. O educador que se mantiver atento a essas 
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manifestações da criança terá elementos extras para 
compreender e manejar o processo de aprendizagem (p. 38). 
 
 

O movimento humano, portanto, é mais que simples deslocamento do 

corpo no espaço; constitui-se em uma linguagem que permite às crianças 

agirem sobre o meio físico e atuarem sobre o ambiente humano. O eixo 

principal do processo de desenvolvimento é uma integração em dois sentidos, 

integração organismo-meio e integração cognitiva-afetiva-motora. Para um 

estudo eficaz do desenvolvimento é necessário levar em conta os vários 

campos funcionais: afetividade, conhecimento (cognição/inteligência) e 

motricidade. Cada atividade da criança resulta, então, da integração pela 

pessoa do cognitivo com o afetivo e com o motor (WALLON, 2010).  

O movimento é a primeira forma de expressão da criança e é o 

primeiro campo a se desenvolver. É através do movimento que desenvolvemos 

nossa percepção. Wallon (2008) ressalta que a motricidade, percepção do eu 

corporal, é indissociável e necessária ao desenvolvimento do eu psíquico. 

Galvão (2007) corrobora esta ideia ao afirmar que: 

 
É pela interação com os objetos e com o seu próprio corpo – 
em atitudes como colocar o dedo nas orelhas, pegar os pés, 
segurar uma mão com a outra – que a criança estabelece 
relações entre seus movimentos e suas sensações e 
experimenta, sistematicamente, a diferença de sensibilidade 
existente entre o que pertence ao mundo exterior e o que 
pertence a seu próprio corpo (p. 51). 
 

Há ainda a afetividade, que é a característica do ser humano de ser 

afetado interior e exteriormente por sensações de bem-estar e mal-estar, que, 

segundo Wallon, pode ser dividida em emoção, sentimento e paixão. A 

afetividade é um conceito amplo que, além de abarcar um componente 

orgânico, corporal, motor e plástico, que é a emoção, apresenta também um 

componente cognitivo, representacional, que são os sentimentos e a paixão. O 

primeiro componente que se diferencia é a emoção, que assume o comando do 

desenvolvimento logo nos primeiros meses de vida; posteriormente, 

diferenciam-se os sentimentos e, logo a seguir, a paixão (MAHONEY, 2004).  

Wallon (1975) vê o desenvolvimento de forma progressiva, em etapas. 

A dimensão cognitiva possibilita à pessoa adquirir conhecimento sobre si e 

sobre o mundo que a cerca. A escola é o meio em que essa criança está 
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passando boa parte de seu dia aprendendo, desenvolvendo, se conhecendo 

através das interações. Almeida (1999) se refere ao ambiente escolar como de 

extrema relevância para o desenvolvimento do indivíduo. A autora salienta que: 

 
A partir do momento em que a criança entra para a escola, o 
desenvolvimento infantil adquire novo rumo. A criança deixa a 
exclusividade do berço familiar para ingressar num novo 
ambiente. A vida da criança passa a ser dirigida não somente 
pelo meio familiar, mas também segundo as condições 
estabelecidas pela escola. A criança passa, assim, a fazer 
parte de um novo meio, e para que haja adaptação a ele é 
exigida submissão às suas determinações. Nesse ambiente 
adquire novos amigos, convive em grupo, obedece aos 
horários, respeitas as regras, sendo sua vida totalmente 
administrada em função dos interesses da escola (p. 13). 

 
Vale destacar aqui a afirmação “sendo sua vida totalmente 

administrada em função dos interesses da escola”. Que interesses são esses? 

A escola tem se interessado realmente pelo bem-estar da criança? Ela tem 

proporcionado uma infância repleta de momentos significativos para um 

desenvolvimento integral do individuo ou seu interesse tem se pautado em 

focar o desenvolvimento intelectual em detrimento dos outros aspectos que nós 

seres humanos somos formados? Segundo Wallon (2010), 

 

A escola, ao contrário, exige uma mobilização por demanda 
das atividades intelectuais para assuntos sucessiva e 
arbitrariamente diversos: aliás, ela muitas vezes abusou da 
permissividade. As tarefas impostas devem afastar em maior 
ou menor medida a criança de seus interesses espontâneos; e 
com excessiva frequência só conseguem dela um esforço 
coagido, uma atenção artificial ou mesmo uma verdadeira 
sonolência intelectual. Em muitos casos são exercícios cuja 
utilidade só se revela a longo prazo e não aparece para o 
executante. Por isso, pareceu necessário sustentar sua 
atividade com estimulantes acessórios; é essa a finalidade das 
recompensas e das punições, cuja fórmula essencial ainda é, 
para muitos, “o doce ou o açoite”, isto, um simples método de 
adestramento. Precisamos refletir até quando nossas 
instituições escolares continuarão a desenvolver práticas de 
adestramento de corpos, rotinas maçantes entre quatro 
paredes e corpos assentados em cadeiras a maior parte do 
tempo de frente para atividades escritas (p. 100). 

 
   A criança é um sujeito ativo em seu meio e através deste também adquire 

conhecimento. Enquanto o educador estiver adestrando os corpos dos alunos com o 

intuito de manter a disciplina e desenvolver o intelecto como primordial para a 
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obtenção do conhecimento, o desenvolvimento pleno do ser será ignorado e as mais 

variadas formas de obtenção de conhecimento não serão exploradas pelo educador 

e pelo educando. Temos que mudar a ideia de que conhecimento é apenas 

conquistado através da leitura e escrita. O conhecimento ocorre de forma natural 

através das interações com o outro e consigo mesmo, nas relações sociais, 

históricas e culturais. O sujeito é o meio em que vive, ele faz parte desse meio e está 

o tempo todo sendo transformado por ele e transformando-o. Complementando essa 

ideia Dias e Freitas (2009) afirmam: 

 
O sujeito se constitui ativamente nas interações com o meio, 
com os objetos e, principalmente, com as outras pessoas, 
numa ação recíproca. A história das pessoas e suas interações 
com seus grupos sociais influenciam o modo como se 
desenvolvem e como vão transformando a realidade por meio 
de sua ação. A construção do conhecimento se dá mediante a 
interação com o meio físico e social. A aquisição do 
conhecimento é entendida como um processo construído pelo 
sujeito durante toda a vida, não estando pronto ao nascer nem 
sendo adquirido passivamente graças às pressões do meio (p. 
103). 

 
Mais uma vez, podemos observar a importância da interação ao vermos a 

proposta de Wallon que é o estudo da criança contextualizada. Fica explícito que o 

autor entende o ser humano como um ser completo e essa unicidade ainda inclui a 

relação com o meio em que está inserido. As relações interpessoais juntamente com 

a emoção são importantíssimas para o desenvolvimento humano. Dias e Freitas 

(2009) também dão ênfase às ideias wallonianas ao destacarem que:  

 
Na psicogênese de Wallon, as relações interpessoais são fonte 
de desenvolvimento mental. O outro transmite a cultura que 
constitui o eu. Por meio da aprendizagem, a expressão das 
emoções e da afetividade são controladas. A mediação social 
permite que a atividade emocional transite entre o estado 
orgânico do ser e sua etapa cognitiva, constituindo uma 
característica biológica e social das emoções. O ser humano é 
geneticamente social e, no seu primeiro ano, ocorre a 
expressão da sociabilidade máxima, a partir da comunicação 
que é exercida no meio social. No processo de identificação há 
idas e vindas e o outro, pela imitação, na indiferenciação, 
continua sempre presente. O desenvolvimento parte da 
socialização para a individuação crescente, cuja base é a 
emoção. Wallon trata do desenvolvimento da pessoa inteira, 
que se dá em períodos que não são estáveis nem irreversíveis. 
Para ele a afetividade, cuja primeira expressão psicogenética é 
a emoção precede ao aparecimento das condutas cognitivas. A 
atividade emocional tem raízes orgânicas e sociais que vão 
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provocando a maturação das emoções e seu possível controle 
(p. 105-106). 

 
É nesse desenvolvimento da pessoa inteira que está o grande segredo 

para as práticas educativas. Valorizar também a afetividade nesse período da 

infância é tão importante quanto valorizar sua cognição e sua motricidade. 

Como vimos, ambos os aspectos estão ligados uns aos outros e o professor 

atento às emoções, à linguagem corporal, às relações sociais do educando 

também estará contribuindo com práticas que estimulem o desenvolvimento 

cognitivo. Ele, possivelmente, pode proporcionar uma prática pedagógica que 

contribua com o desenvolvimento de todos esses aspectos de uma só vez. O 

educador, ao considerá-los, proporciona à criança atividades e momentos 

educativos que promovam grandes e significativas mudanças tanto para os 

adultos quanto para as crianças que estão fazendo parte desse momento de 

ensino-aprendizagem. Para Wallon, as relações externas são de extrema 

importância para o desenvolvimento humano e a instituição escolar tem grande 

parcela de importância para que ocorra esse desenvolvimento. Segundo 

Galvão (2007): 

 

Em suas ideias pedagógicas, Wallon propõe que a escola 
reflita acerca de suas dimensões sócio-políticas e aproprie-se 
de seu papel no movimento de transformações da sociedade. 
Propõe uma escola engajada, inserida na sociedade e na 
cultura, e, ao mesmo tempo, uma escola comprometida com o 
desenvolvimento dos indivíduos, numa prática que integre a 
dimensão social e a individual (p. 113). 

 
Enfim, uma escola empenhada com práticas que contribuam para com 

o desenvolvimento dos indivíduos. Estudar o desenvolvimento infantil pautado 

nas teorias wallonianas nos faz compreender o quanto é importante entender a 

criança segundo o olhar da própria criança. É se colocar no lugar dela, 

conforme Gratiot Alfandéry (2010) aponta ao dizer que Wallon 

 
Chama atenção para a necessidade de desconstruir o olhar 
adultocêntrico presente na observação e nas metodologias de 
investigação sobre o desenvolvimento infantil. Com isso ele 
alerta para o fato de que algumas das manifestações da 
criança, interpretadas pelo olhar adulto – sempre marcado pelo 
seu próprio referencial – tende a gerar posturas e construir 
sentidos muitas vezes equivocados daquilo que a criança 
demonstra (p. 38). 
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Assim pensando na educação infantil como etapa fundamental no 

desenvolvimento do ser, devemos proporcionar práticas pedagógicas que 

possibilitem esse desenvolvimento integral e também proporcionar um 

ambiente educacional favorável a esse desenvolvimento. 

 

1.4 Algumas considerações antes de prosseguir 

 

Para muitos autores, como Alarcão (2001), os educadores, que já são 

adultos e, hipoteticamente, estão “preparados”, não percebem essa criança 

como um ser que age, forma e transforma, mas como um ser que só recebe 

informações do meio externo com o intuito de desenvolver sua inteligência e de 

ser preparado para contribuir com o crescimento da sociedade capitalista em 

geral. É comum ouvirmos de alguns educadores e familiares a seguinte frase – 

“Estude se quiser ser um dia alguém na vida”. Ideia que está arraigada dentro 

de nós e faz com que os adultos que fazem parte da educação dessa criança 

se preocupem em desenvolver nelas, principalmente, a racionalidade, que é 

vista como a principal dimensão do ser humano a ser considerada para que se 

torne um adulto com capacidades desenvolvidas para a competitividade do 

mercado de trabalho.  

A questão aqui não é a profissão que essa criança terá no futuro, mas 

como o seu desenvolvimento como ser humano está se realizando. Ela será 

um adulto seguro emocionalmente, que sabe lidar com os problemas no seu 

dia a dia, que se relaciona bem, que vive bem consigo mesma e com o mundo, 

que vivencia momentos de lazer? Ou ela será um adulto que foi educado para 

produzir, produzir e produzir? A escola tem sido pensada como momento de 

preparação para a vida, mas não é bem assim que deveria ser, pois como 

observa Alarcão (2001), “a escola deve preparar para a complexidade do 

mundo atual, ela tem a função de preparar cidadãos, mas não pode ser 

pensada apenas como tempo de preparação para a vida. Ela é a própria vida, 

um local de vivência da cidadania” (p. 18).   

A escola é um lugar, um tempo e um contexto, a escola também é o 

agora. Como então romper com essa ideia cartesiana dentro das escolas? Se o 

que tem ocorrido, na maioria das vezes, é a visão da criança como um ser que 
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não acrescenta nada às vidas adultas, que não tem voz ativa na troca de 

relações com o meio em que está inserido? Para muitos, ela está ali, na escola, 

apenas para receber informações, ser moldada conforme os padrões impostos 

pela sociedade.  

Há uma grande separação entre o ser adulto e a criança. Debortoli 

(2006) enfatiza que: 

 
É preciso superar essa ideia. Essa separação adulto-criança 
faz ambos ficarem sem significado na história. Se é verdade 
que a criança precisa do adulto, é verdade também que o 
adulto precisa da criança. Somos todos seres humanos 
incompletos, com fragilidades e em permanente processo de 
desenvolvimento (p. 80). 

 
Ou seja, até mesmo nós, adultos, ainda estamos em pleno 

desenvolvimento, essa troca de relações com o outro e de aprendizagem 

ocorre o tempo todo, a cada dia estamos tendo novos aprendizados e deixando 

os velhos de lado. Isso ocorre o tempo todo e não se pode imaginar um ser 

que, em cada instante de sua vida, esteja funcionando em partes, ora intelecto, 

ora emoção, ora se movimentando. Dias e Freitas (2009) analisam a 

importância das interações sociais e como o espaço escolar tem papel 

primordial nas experiências que os educandos vivenciam, destacando o 

contínuo processo de desenvolvimento do ser humano que nunca termina. As 

autoras afirmam: 

 

Compreendemos que o processo de produção do 
conhecimento é constituído nas interações sociais, mediado 
pela cultura, que determina as formas de aprender, de ensinar, 
de produzir e sistematizar experiências vivenciadas no 
cotidiano dos grupos sociais e nas instituições que o sujeito 
participa. Nesta concepção, a educação é um mecanismo 
social eficaz para a formação e humanização, considerando 
que todo ser humano é capaz de aprender e possui um 
potencial a ser desenvolvido. Esta afirmação justifica-se pelo 
fato de o sujeito nunca estar pronto e acabado, mas em 
contínuo processo de desenvolvimento, de aprendizagem e 
produção de conhecimento de si mesmo, do outro e do meio a 
sua volta (p. 95-96). 

 
Sim, todo ser humano é capaz de aprender, o que nos faz reforçar a 

ideia de que não somente o educando aprende com o educador, mas também 

o educador aprende com o educando. Por isso o adulto deve se conhecer 
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corporalmente, se compreender e entender que essa criança também está 

fazendo parte de seu desenvolvimento. Nós, adultos, temos muito a contribuir 

com as crianças, mas temos que tomar cuidado se estamos construindo ou 

causando danos à vida desse ser. É preciso estar atentos às nossas práticas 

educativas e valorizar a criança com um ser ativo e não somente passivo na 

troca de relações.  
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Salas de aulas, geralmente inóspitas, alunos em carteiras 
enfileiradas, quadro de giz, um professor à frente: estranha e 
inadequada organização, em especial, nos lindos “dias-de-sol-
lá-fora”. Fechada entre muros, estranha à interação com a 
realidade social, desarticulada dos cenários onde ocorre a vida 
de verdade, indiferente, insensível ou artificial na relação com o 
que, de fato, para as crianças e jovens, mobiliza e tem 
significado. E inadequada à saúde do corpo, à relação dos 
humanos com o mundo natural, ao desfrute do sol, do vento. 
Indiferente à beleza do universo mais amplo em que estamos 
situados, às necessidades do corpo e do espírito. Espaço 
contido, de crianças e adultos emparedados, mas fervilhante 
de energias (Léa Tiriba, 2008, p. 41). 
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CAPÍTULO 2  
A CORPOREIDADE, O MOVIMENTO E AS INTERFERÊNCIAS DA FAMÍLIA 

NA PRÁTICA ESCOLAR 
  

 
Ao pensarmos na educação infantil como primeira fase escolar na vida 

humana, percebemos sua importante contribuição para o desenvolvimento 

humano, visto que esta recebe indivíduos ainda em formação e cheios de 

energia, dotados de um corpo que necessita de espaço, atenção, cuidado e 

liberdade para se expressar. Como foi dito no capítulo anterior, o pesquisador 

Henri Wallon em seus estudos já compreendia e trazia à reflexão o 

desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos, mesmo sem citar o 

termo corporeidade. Mas como possibilitar o desenvolvimento integral dessa 

criança dentro dos espaços escolares? O movimento é importante para a 

criança? O educador tem utilizado práticas que possibilitam o movimento 

infantil e, consequentemente, o seu desenvolvimento integral? Sabemos que a 

criança ao se desenvolver sofre influências advindas do ambiente escolar, dos 

seus coleguinhas, da prática do professor, mas a inquietação que gerou essa 

pesquisa ainda permanece: E a família? Influencia ou não o trabalho com a 

corporeidade infantil dentro da escola? Após refletirmos sobre o que é 

corporeidade e do quanto ela é importante para o desenvolvimento infantil, 

traremos a reflexão, nesse segundo capítulo, sobre a importância do 

movimento infantil e de como este vem sendo trabalhado na escola. A criança 

tem tido liberdade para se movimentar? Para se expressar corporalmente? 

Buscamos também compreender se existe uma influência familiar na 

prática pedagógica do professor, visto que já destacamos o quanto essa prática 

vem sendo voltada para o desenvolvimento cognitivo em detrimento dos outros 

aspectos que constituem o ser humano. Vale também ressaltar que boa parte 

das crianças que estão chegando à escola, atualmente, está sendo preparada 

pelos educadores para corresponder às expectativas da sociedade capitalista. 

Uma forma de educar que impede o acontecimento dessa liberdade corporal. 

Com a finalidade de proporcionar ao aluno uma formação integral para 

o exercício pleno da cidadania no Brasil, a legislação nacional estabelece que a 

Educação Básica brasileira seja composta por três níveis de ensino: a 

Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Segundo a LEI Nº 
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9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, também conhecida como LDB: 

 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de: 
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, organizada da seguinte 
forma: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 
a) pré-escola; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
b) ensino fundamental; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
c) ensino médio; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos 
de idade;  (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013). 

 
 
A Educação Infantil, nosso foco de estudo nessa dissertação de 

mestrado, deve ser ofertada por instituições específicas de atendimento às 

crianças de 0 a 6 anos de idade, como citado na lei federal nº 9394/96. Essa 

primeira etapa, apesar de não ser obrigatória, configura-se como sendo um 

direito da criança e um dever da família e do Estado: 

 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 
tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 

 
A educação infantil também se configura na lei como parte do processo 

educacional, se constituindo como a primeira etapa da educação básica, 

possuindo como finalidade o desenvolvimento da criança até cinco anos de 

idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. A LDB 9394/96 

também propõe: 

 

Art. 6º  É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula 
das crianças na educação básica a partir dos 4 (quatro) anos 
de idade. (NR)  
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação 
básica, tem 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. (NR)  
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos 
de idade. (NR)  
Art. 31.  A educação infantil será organizada de acordo com as 
seguintes regras comuns:  
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I - Avaliação mediante acompanhamento e registro do 
desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, 
mesmo para o acesso ao ensino fundamental; [...] 

 
Segundo a lei, percebe-se que houve avanços significativos, tendo em 

vista que a educação é um processo contínuo e evolutivo e seu ponto de 

partida é a infância. Torna-se necessário evidenciar este processo nos anos 

iniciais, em especial na educação infantil, primeira etapa da educação básica, 

caracterizada por ser uma fase que possui um papel social bastante relevante 

no desenvolvimento humano e social do aluno. 

Galvão (2007), ao analisar a teoria walloniana de que as relações 

externas também contribuem para o desenvolvimento do ser, assegura que: 

 

O estudo da criança contextualizada possibilita que se perceba 
que, entre os seus recursos e os do seu meio, instala-se uma 
dinâmica de determinações reciprocas: a cada idade 
estabelece-se um tipo particular de interações entre o sujeito e 
seu ambiente. Os aspectos físicos do espaço, as pessoas 
próximas, a linguagem e os conhecimentos próprios a cada 
cultura formam o contexto do desenvolvimento. Conforme as 
disponibilidades da idade, a criança interage mais fortemente 
com um ou outro aspecto de seu contexto, retirando dele os 
recursos para o seu desenvolvimento. [...] o meio não é, 
portanto, uma entidade estática e homogênea, mas transforma-
se juntamente com a criança (p. 39-40). 

 
 
A criança que chega ao espaço escolar rico em possibilidades para seu 

desenvolvimento integral, seguramente, vivencia sua corporeidade. O espaço 

físico adequado, materiais e atividades escolares conforme as necessidades de 

sua idade e um professor atento à corporeidade dessa criança fazem uma 

grande diferença no processo de ensino-aprendizagem. Uma prática 

pedagógica que prioriza apenas o desenvolvimento cognitivo põe em risco o 

desenvolvimento da criança. É necessário que o meio no qual esta esteja 

inserida possibilite interação entre educando e educador. É indispensável uma 

reflexão mais profunda dos processos educacionais, de como têm sido esses 

processos, pois o educando é um espectador, um corpo-objeto no processo de 

aprendizagem, e com isto acaba ocorrendo uma falta de preocupação com 

suas formas de vivência e interação com o meio, com seu corpo, sua mente e 

emoções.  
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O que vemos constantemente na educação infantil, como mostram as 

pesquisas recentes na área, são crianças a quem são impostas a rígidas 

rotinas escolares como permanecer dentro de sala de aula sentadas boa parte 

do tempo, executando atividades escritas de alfabetização, objetivando assim 

sua preparação para o primeiro ano do ensino fundamental, onde a brincadeira 

dará lugar para os conteúdos que serão separados por matérias e, apenas o 

momento de recreio será a válvula de escape para os corpos desses pequenos 

aprendizes das regras da aprendizagem da leitura e escrita a partir dos seis 

anos de idade. Entretanto, com apenas cinco anos de idade e, ainda na 

educação infantil, essa criança não aprendeu a controlar suas próprias ações e 

se vê podada de momentos recreativos, brincadeiras, diversão, faz de conta, 

momentos estes que, se bem vivenciados, contribuirão, para que haja esse 

amadurecimento no momento certo. Wallon chama de disciplinas mentais a 

capacidade de controle do sujeito sobre suas próprias ações. De acordo com 

Galvão (2007), que cita Wallon, 

 

Essa capacidade está ligada ao amadurecimento dos centros 
de inibição e discriminação situados no córtex cerebral, que se 
dá por volta dos seis, sete anos. Antes dessa idade, a 
possibilidade de a criança controlar voluntariamente suas 
ações é pequena. Isso se reflete, por exemplo, na dificuldade 
em permanecer numa mesma posição ou fixar a atenção sobre 
um foco. [...] 
As dificuldades da criança em permanecer parada e 
concentrada como a escola exige testemunham que a 
consolidação das disciplinas mentais é um processo lento e 
gradual, que depende não só de condições neurológicas, mas 
também está estreitamente ligada a fatores de origem social, 
como desenvolvimento da linguagem e aquisição de 
conhecimento. Assim, a escola tem um importante papel na 
consolidação das disciplinas mentais (p. 76). 

 
 
Isso nos faz refletir se realmente, nos espaços escolares, tem ocorrido 

o respeito a esse processo que, conforme observado no fragmento acima, é 

lento e gradual. O que a escola tem feito para que isso ocorra de maneira 

correta? Ela tem exercido o seu verdadeiro papel na consolidação das 

disciplinas mentais? Percebe-se que o que tem ocorrido são etapas do 

desenvolvimento infantil sendo puladas na busca de controlar os corpos para a 

aprendizagem cognitiva, eliminando o movimento, fundamental ao 
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desenvolvimento infantil. Esta questão merece ser mais aprofundada, o que 

será feito no tópico que se segue. 

 

2.1 O movimento na escola: corpo oprimido ou corpo expressivo? 

 

Uma criança de cinco anos de idade deveria passar mais tempo em 

contato com atividades lúdicas, fora de sala de aula, atividades artísticas, jogos 

e brincadeiras do que dentro de quatro paredes com atividades de leitura e 

escrita. Quando o professor é o mediador na construção do conhecimento pela 

criança e faz dessa mediação um momento prazeroso de trocas e de intensa 

aprendizagem entre professor/aluno e aluno/aluno, a ação pedagógica do 

professor da educação infantil poderá atingir seus objetivos e finalidades.   

O ato de se movimentar constitui uma importante dimensão do 

desenvolvimento e da cultura humanas. Observa-se, nas orientações didáticas, 

presentes no RCNEI - Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(BRASIL, 1998), que os jogos e brincadeiras possuem um papel de destaque 

junto ao conjunto de orientações presentes no corpo do documento que 

aconselham a realização de atividades que envolvam o reconhecimento do 

próprio corpo, do corpo do outro e a imitação gestual. Sendo que essas 

atividades podem se transformar em atividades da rotina escolar, porque 

propõem a percepção e identificação de partes do corpo e a imitação de 

movimentos. Outra orientação de atividade presente no documento, com 

relação direta ao movimento corporal infantil, tem a ver com o reconhecimento 

dos sinais vitais e de suas alterações, como a respiração, os batimentos 

cardíacos, como também de sensações de prazer ou desprazer que qualquer 

atividade física pode proporcionar aos seus praticantes (BRASIL, 1998).  

No Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998), 

observa-se que o movimento, também, é uma importante dimensão do 

desenvolvimento e da cultura humanas, visto que:  

 

As crianças se movimentam desde que nascem adquirindo 
cada vez maior controle sobre seu próprio corpo e se 
apropriando cada vez mais das possibilidades de interação 
com o mundo. [...] Ao movimentar-se as crianças expressam 
sentimentos, emoções e pensamentos, ampliando as 
possibilidades do uso significativo de gestos e posturas 
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corporais. O movimento humano, portanto, é mais do que 
simples deslocamento do corpo no espaço: constitui-se uma 
linguagem que permite as crianças agirem sobre o meio físico 
e atuarem sobre o ambiente humano, mobilizando as pessoas 
por meio de seu teor expressivo (p. 15). 

 
 

No mesmo documento, aparece o trecho que enfatiza o potencial da 

motricidade na infância trazendo em seu bojo que: 

 

O movimento para a criança pequena significa muito mais do 
que mexer partes do corpo ou deslocar-se no espaço. A criança 
se expressa e se comunica por meio dos gestos e das mímicas 
faciais e interage utilizando fortemente o apoio do corpo. A 
dimensão corporal integra-se ao conjunto da atividade da 
criança. O ato motor faz-se presente em suas funções 
expressiva, instrumental ou de sustentação às posturas e aos 
gestos. [...] 
Pode-se dizer que no início do desenvolvimento predomina a 
dimensão subjetiva da motricidade, que encontra sua eficácia e 
sentido principalmente na interação com o meio social, junto às 
pessoas com quem a criança interage diretamente. É somente 
aos poucos que se desenvolve a dimensão objetiva do 
movimento, que corresponde às competências fundamentais 
para agir sobre o espaço e meio físico (p. 18). 

 
No que se refere ao movimento e sua ligação com o fisiológico e o 

intelecto Wallon (2005) observa: 

 

O próprio movimento apresenta uma dupla progressão: uma 
respeitante à sua agilidade, frequentemente notável no animal; 
a outra relativa ao nível da acção que o utiliza. Entre as duas 
séries há, aliás, zonas em que a distinção não é fácil: por 
exemplo, a adaptação das estruturas motoras às estruturas do 
mundo exterior está ligada ao exercício de centros nervosos 
que asseguram a regulação fisiológica do movimento, mas ela 
tem como segunda condição a imagem do objeto e esta pode 
pertencer a níveis mais ou menos elevados da representação 
perceptiva ou intelectual (p. 148). 

 
Percebe-se então que o ato de se movimentar não é um ato mecânico, 

mas sim um ato que envolve o indivíduo em sua totalidade. Wallon 

complementa: 

 

Na criança, é apenas por etapas sucessivas que esta função 
complexa do tónus atinge o seu acabamento total. Os centros 
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nervosos de que depende não alcançam a maturação todos ao 
mesmo tempo. O seu equilíbrio funcional muda com a idade. 
Podem mesmo persistir diferenças de indivíduo para indivíduo. 
Daqui resultam tipos motores e também tipos psicomotores 
diferentes, sendo estreitas as relações entre as manifestações 
do tónus e o psiquismo, relações estabelecidas por intermédio 
do equilíbrio, das atitudes e em consequência das estreitas 
conexões que existem no meio cerebral entre os centros da 
sensibilidade afectiva e dos diferentes automatismos em que 
as funções de postura desempenham um papel considerável 
(p. 150). 

 

É fato que as crianças, desde o seu nascimento, movimentam-se, e a 

qualidade e a complexidade deste gestual motor vão se aprimorando a cada 

dia por intermédio das diversas experiências às quais as crianças têm acesso 

quando correm, brincam, pulam, dançam, manuseiam objetos, etc., todo esse 

processo possui, em seu cerne, a relação com o movimento corporal. Wallon 

(2005) destaca que “o movimento começa já na vida fetal. Na ontogénese, com 

efeito, as funções começam a esboçar-se com o desenvolvimento dos tecidos 

e dos órgãos correspondentes, antes de se poderem justificar pelo uso” (p. 

148). 

Na infância, principalmente na fase compreendida entre os 3 e os 6 

anos de idade, o movimento corporal representa a matriz básica, na qual se 

expressam e desenvolvem as mais relevantes significações do aprender. Isso 

se deve ao fato de a criança transformar em símbolo tudo aquilo que pode 

experimentar corporalmente. Constrói, assim, o seu pensamento a partir dessa 

experiência, primeiramente, sob a forma de ação. Durante essa fase, a criança 

necessita evidenciar o agir para poder favorecer a sua compreensão, e 

expressar significados presentes no contexto histórico-cultural no qual está 

inserida. Na pequena infância, o ato mental se desenvolve no ato motor, 

quando a criança alia a ação ao pensamento, ou seja, pensa quando está 

realizando a ação e isso faz com que o movimento corporal adquira um papel 

de efetivo destaque nas fases iniciais do desenvolvimento infantil (WALLON, 

2008).  

Outra característica relevante na faixa etária entre 3 e 6 anos, é que a 

criança começa a desenvolver o domínio de alguns gestos instrumentais e 

estes fazem parte de um processo estreitamente vinculado ao ambiente 

cultural, como alimentar-se sozinha, amarrar os sapatos, escovar os dentes,  
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etc., que tendem a contribuir para o aperfeiçoamento da expressividade infantil 

e, consequentemente, o desenvolvimento de uma autonomia na movimentação 

do próprio corpo (GALVÃO, 2007). O meio em que a criança está inserida é de 

grande relevância para o seu desenvolvimento. Conforme Wallon (2008),  

 

Cada época tem seu quinhão de conhecimentos, que são os 
únicos a poder assegurar a harmonia entre o indivíduo e as 
realidades tanto sociais quanto físicas de seu tempo. A criança 
não pode ser considerada sem relação com o meio onde 
acontece seu crescimento e que a envolve desde o seu 
nascimento (p. 90).  

 

A escola infantil surge como um local capacitado a favorecer as 

descobertas e a ampliação das experiências individuais, culturais, sociais e 

educativas da criança, através da sua inserção em ambientes distintos dos da 

família. Ela deve ser um ambiente que trata de forma integrada o 

desenvolvimento da criança, sua subjetividade, e os contextos sociais e 

culturais que a envolvem. As influências externas estão intrinsicamente ligadas 

ao ser humano e o processo de seu desenvolvimento se dará também nas 

suas relações. Dias e Freitas (2009) afirmam que “a importância atribuída ao 

fator humano presente no ambiente está na interação com outras pessoas, 

pela qual o sujeito vai construindo suas características e sua visão de mundo 

(sujeito social, histórico e cultural) (p. 103). Pensando no ato de educar essa 

criança, na relação professor/aluno e na influência que o meio exerce sobre 

ela, Maturana (2002) destaca que: 

 

O educar se constitui no processo em que a criança ou o adulto 
convive com o outro e, ao conviver com o outro, se transforma 
espontaneamente, de maneira que seu modo de viver se faz 
progressivamente mais congruente com o do outro no espaço 
de convivência. O educar ocorre, portanto, todo o tempo e de 
maneira recíproca. Ocorre como uma transformação estrutural 
contingente com uma história no conviver, e o resultado disso é 
que as pessoas aprendem a viver de uma maneira que se 
configura de acordo com o conviver da comunidade em que 
vivem. A educação como “sistema educacional” configura um 
mundo, e os educandos confirmam em seu viver o mundo que 
viveram em sua educação. Os educadores, por sua vez, 
confirmam o mundo que viveram ao serem educados no 
educar (p. 29).  
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Percebe-se então a importância que as relações no espaço escolar têm 

para o desenvolvimento infantil. Há uma intensa troca de conhecimentos, 

informações, vivências no espaço escolar e entre os sujeitos que fazem parte 

desse espaço.  Sendo assim, como este educador está se relacionando com 

seus alunos? Ele tem promovido recursos pedagógicos para que essa criança, 

ao interagir com seu meio, se desenvolva como um ser completo?  Como o 

educador tem mediado as relações entre seus educandos? A construção da 

consciência de si, que se dá por meio das interações sociais tem ocorrido de 

forma eficaz? Afetividade, cognição, motricidade estão sendo trabalhadas 

separadamente ou conjuntamente? Apesar de alternarem a dominância, 

afetividade e cognição não se mantêm como funções exteriores uma à outra, 

ambas fazem parte do ser humano e cada uma incorpora as conquistas 

realizadas pela outra no estágio anterior construindo-se reciprocamente, num 

permanente processo de integração e diferenciação. Ao buscar o ser humano 

por um ponto de vista global, Galvão (2007), afirma que a psicogenética 

walloniana identifica a existência de: 

 

Alguns campos que agrupam a diversidade das funções 
psíquicas. A afetividade, o ato motor, a inteligência, são 
campos funcionais entre os quais se distribui a atividade 
infantil. Aparecem poucos diferenciados no início do 
desenvolvimento e só aos poucos vão adquirindo 
independência um do outro, construindo-se como domínios 
distintos de atividade. A pessoa é o todo que integra esses 
vários campos e é, ela própria, um outro campo funcional (p. 
49). 

 
 

Como vimos, desde criança, a pessoa é esse ser global e o que tem 

faltado no espaço escolar é o entendimento dessa visão de unicidade do ser. 

Nem sempre a escola e o professor estão preparados para exercitar esse 

olhar. Embora o discurso da unicidade do ser humano, integrado em corpo e 

mente, já esteja bastante presente, a escola ainda tem primado pelo 

adestramento de corpos. 

A escola tem sido, nos últimos anos, uma das instituições privilegiadas 

para disseminar as verdades que uma sociedade produz por meio de uma série 

complexa de práticas de disciplinamento, controle e governo. As cadeiras 

colocadas de acordo com alguma posição predeterminada, os corpos alinhados 



 

53 

 

nas fileiras e nos pátios, o uso de uniformes e outras normas sobre vestimenta, 

as regras para controlar a entrada e a permanência nos banheiros são algumas 

das mais evidentes técnicas de disciplinamento corporal. 

Denominada por Foucault (1987) como instituição de sequestro, a 

escola e outras instituições, os hospícios, presídios e os quartéis, visavam 

controlar não apenas o tempo dos indivíduos, mas também seus corpos, 

retirando deles o máximo de tempo e de forças. Assim, historicamente, a 

escola assume a tarefa de higienizar o corpo, isto é formá-lo, corrigi-lo, 

qualificá-lo, fazendo dele um ente capaz de trabalhar. 

 
(...) A ordenação por fileira, no século XVII, começa a definir a 
grande forma de repartição dos indivíduos na ordem escolar: 
filas de alunos nas salas, nos corredores, nos pátios; (...) 
determinando lugares individuais (a organização de um espaço 
serial) tornou possível o controle de cada um e o trabalho 
simultâneo de todos. Organizou uma nova economia do tempo 
e da aprendizagem. Fez funcionar o espaço como uma 
máquina de ensinar, mas também de vigiar, de hierarquizar, de 
recompensar (FOUCAULT, 1987, p. 126). 

 

Geralmente, na escola, o corpo é compreendido e vivido na perspectiva 

do controle. A adaptação social aprisiona a expansão, o espaço dos impulsos e 

dos prazeres. É precioso o silêncio, o jeito correto de se sentar, o dedo 

levantado para a pergunta, o gesto calculado para não agitar o ambiente. O 

cenário de uma escola costuma ser reconhecido pela presença de cadeiras e 

mesas, quadro de giz, murais, ou seja, equipamentos materiais que legitimam a 

valorização dos processos de representação (escrita, desenho, e outras 

marcas gráficas) em detrimento de espaços para a acolhida e a movimentação 

do corpo.  

Na escola, os processos mentais têm prioridade em detrimento do 

corpo que, de modo geral, ocupa o plano da eficiência, como instrumento do 

pensamento, funcionando como ponto de aplicação de diversas técnicas – 

segurar corretamente o lápis, subir escadas alternando os passos com 

sincronia, equilibrar-se, sentar de modo ereto, dentre outras. De um modo 

geral, as ações educacionais valorizam mais as crianças como indivíduos do 

que como participantes de um grupo social, incentivam mais os processos 

racionais do que os motores, sensoriais e afetivos. Podemos constatar a 
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expressão destas marcas em algumas práticas escolares como: filas de 

carteiras, o emparedamento por horas a fio das crianças dentro das salas de 

aula, as filas indianas, as músicas para todas as atividades, a hora definida de 

cada coisa, etc. A descoberta das crianças como seres diferentes dos adultos 

trouxe uma questão: como fazer para educá-las, para torná-las virtuosas? Uma 

das respostas encontradas foi a criação de instituições para civilizar as 

crianças e, em consequência, controlar as famílias e a sociedade (BARBOSA, 

2006). 

Desde a Revolução Industrial, a função social da escola vem sendo a 

de ensinar às novas gerações a lógica sob a qual o sistema capitalista-urbano-

industrial se estrutura. Kohan (2008) afirma que, nesse contexto, 

 

o sentido principal do trabalho social é a produção e a 
acumulação de bens, a escola está ainda organizada de 
acordo com o pressuposto de que a razão pode decifrar a 
lógica interna da natureza. Isto explica que o objetivo 
fundamental do trabalho escolar seja o de desenvolver 
plenamente em seus alunos a capacidade racional para a 
compreensão e a submissão da natureza aos interesses do 
mercado, desprezando ou secundarizando outros caminhos de 
abordagem da realidade material e imaterial. Assim, alguns 
conceitos/ideias/sentimentos/visões de mundo – constitutivos 
dos ideais da modernidade – orientam concepções e práticas 
escolares em nosso tempo (p. 4-5). 

 
Várias pesquisas, como a de Neto (2013), já apontam essa realidade 

dentro dos ambientes escolares e de como os educandos vêm sofrendo com 

práticas que deturpam o processo de seu desenvolvimento integral na busca 

intensa do desenvolvimento de mentes brilhantes, sendo deixados de lado os 

outros aspectos que fazem parte da formação do ser. Há, em consequência, 

supervalorização do intelecto e desprezo pelo corpo. Esta é uma decorrência 

da lógica dual que, separando seres humanos da natureza, afirma a 

racionalidade como processo superior, em oposição à natureza, identificada 

com o corpo humano. 

Não somente as práticas pedagógicas corroboram para uma educação 

fragmentada como também o espaço físico de muitas escolas. Ao mencionar 

as áreas destinadas às escolas nas cidades contemporâneas do Terceiro 

Mundo, a arquiteta Mayume de Souza Lima (1989) escreveu: 
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As construções podiam se destinar tanto a crianças, a sacos de 
feijão ou a carros, pois são apenas áreas cobertas, com 
fechamento e piso. (...) os seres humanos perderam não 
apenas a sua capacidade única de dar sentido às coisas, mas 
também perderam o instinto primário de todos os animais 
adultos de buscar o ambiente mais favorável para o 
desenvolvimento dos seres jovens de sua espécie (p. 11). 

 
Do ponto de vista das crianças, não importa que a escola seja um 

direito, importa que seja agradável, interessante, instigante, que seja um lugar 

para onde elas desejem sempre retornar. A frequência à escola não pode ser 

entendida apenas como direito a um espaço que ofereça proteção física e 

desenvolvimento cognitivo. É preciso que as crianças se sintam bem, que 

sejam cuidadas; e cuidar implica oferecer aquilo que satisfaça o conjunto de 

suas necessidades e desejos. Hoemke (2004) cita que os espaços escolares: 

“Não são pensados para crianças alegres e brincalhonas, (...) mas para 

‘massas de crianças’(...). Roubam das crianças o direito a flores e gramados, à 

água no pátio, barro, areia, salas amplas, abertas, coloridas, saudáveis” (p. 18).  

A falta de liberdade de movimentos vai formando travas que impedem 

as crianças de ter um crescimento harmônico. Como todos os movimentos se 

iniciam ou deveriam se iniciar com movimentos reflexos, aqueles se perdem na 

medida em que estes ficam inibidos. As escolas, como espaços de educação 

integral das crianças, deveriam constituir-se como ambientes que 

contribuíssem para evitar o surgimento de travas, ou mesmo eliminar as que já 

tiverem se instalado, contribuindo para construir ou mesmo recuperar a 

liberdade do corpo da criança e a sua confiança nele. Esta é uma das 

responsabilidades do educador que assume a educação integral das crianças, 

porque a confiança no próprio corpo está relacionada ao sentimento de 

confiança na vida (PALCOS, 1998).  

É possível enumerar várias situações em que tendemos a limitar o 

movimento da criança, não apenas no que diz respeito ao movimento em si, 

mas à exploração de materiais. Um bom exemplo disso é quando 

tradicionalmente cobrimos as crianças de aventais para pintar, na tentativa de 

evitar que se sujem ao máximo ou então pedimos a elas que escutem histórias 

sentadas, exigindo assim seu imobilismo. Ao corpo é permitido o movimento 

nos momentos dirigidos: as aulas extras, as atividades psicomotoras ou 

durante a recreação no pátio. Desse modo, vamos criando um cotidiano em 
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que a liberdade perde seu espaço, em que o corpo acomoda-se a uma postura 

mais estática e, em que, logo vamos nos afastando do conhecimento de 

nossos corpos, de nossos anseios de movimento e entramos no molde das 

horas estabelecidas pela instituição escolar. Fomos formados entendendo que 

a atitude corporal própria da escola é manter os alunos sentados, e que essa 

imobilidade, exigida e desejada pelo professor, é sinal de obediência. 

Entretanto, o movimento nos leva ao conhecimento e à conscientização de 

nosso próprio corpo, considerado a base do próprio “impulso de vida” 

(GUEDES, 2007).  

Para que este corpo possa se expressar com liberdade, é preciso que 

a escola estabeleça novos espaços e tempos que favoreçam essa expressão. 

Contudo, sabemos que a estrutura escolar, de um modo geral, é construída em 

uma dura organização do tempo e do espaço. O cotidiano da escola era (e é 

ainda em muitas de nossas escolas) regido pelo tempo do relógio: hora do 

lanche, hora do recreio, hora das aulas específicas... Tempo ao qual nosso 

corpo vai se adaptando, gradativamente, até amoldar-se a ele. 

O movimento na escola tem sido visto, de um modo geral, de duas 

formas. Uma espécie de bagunça, agitação, dispersão ou sinal de descontrole 

do professor sobre a turma. O movimento não está incluído nas práticas 

pedagógicas. Nesta concepção, entende-se que o corpo deve-se manter quieto 

e os movimentos contidos, pois só desta forma o aprendizado pode se dar. 

Quando a escola nega a expressão corporal do indivíduo, esta 

instituição está negando a própria criança, pois o sujeito é aquilo que seu corpo 

é, ou seja, as emoções, os movimentos, a razão... É impossível separar o 

movimento das outras habilidades, pois somos um todo. A educação precisa 

considerar a criança em seu aspecto cognitivo, emocional, social e corporal 

(VAZ, 2005).  

Nós somos corpo, dessa forma, quando o professor percebe que não 

tem um corpo, mas sim que ele é o seu corpo, terá condições de desenvolver 

maior percepção em relação ao corpo do outro, observando como o outro se 

expressa e se movimenta, respeitando esse ser. Esse respeito com o próximo 

ocorrerá através da sensibilidade do professor e, por isso, é tão importante este 

estar em contato consigo mesmo.  
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De acordo com o biólogo Maturana (2002), é na emoção, mais 

especialmente no amor, que o ser humano conseguirá fazer do outro um 

legítimo outro na convivência. Conforme podemos observar no fragmento 

abaixo: 

 
Por isso mesmo, sustento que não há ação humana sem uma 
emoção que a estabeleça como tal e a torne possível como 
ato. Por isso penso também que, para que se desse um modo 
de vida baseado no estar juntos em interações recorrentes no 
plano da sensualidade em que surge a linguagem, seria 
necessária uma emoção fundadora particular, sem a qual esse 
modo de vida na convivência não seria possível. Esta emoção 
é o amor. O amor é a emoção que constitui o domínio de ações 
em que nossas interações recorrentes com o outro fazem do 
outro um legítimo outro na convivência. As interações 
recorrentes no amor ampliam e estabilizam a convivência; as 
interações recorrentes na agressão interferem e rompem a 
convivência (p. 22-23). 

 
Olhando sob este ponto de vista, entendemos a emoção como algo 

que também é muito forte no ser humano e também necessita ser 

desenvolvida. O nosso corpo também passa pelo impacto das emoções. No 

cotidiano escolar, são comuns as relações de conflito envolvendo professor e 

alunos. Momentos de turbulência, irritação, cansaço, estresse em geral, crises 

emocionais costumam ocorrer e é necessária uma atenção voltada para o 

corpo do educando, visto que o educador atento consegue intervir de forma 

positiva e manter o controle da situação. É nesse momento que a racionalidade 

também entra em ação para que o momento de conflito seja controlado. Galvão 

(2007) destaca que: 

 

Nas interações marcadas pela elevação da temperatura -
emocional, cabe ao professor tomar a iniciativa de encontrar 
meios para reduzi-la, invertendo a direção de forças que 
usualmente se configura: ao invés de se deixar contagiar pelo 
descontrole emocional das crianças, deve procurar contagiá-las 
com sua racionalidade (p. 105). 

 
Essa relação entre racionalidade e emoção ocorre o tempo todo. 

Segundo Freire (1997),  

 

[...] sensível é o nome com que vimos batizando o corpo aqui. 
Inteligível é o nome do intelecto, sendo que, neste estudo, é 
também o nome do corpo [...] o corpo é o sensível e o 
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inteligível. Na nossa tradição intelectual, o corpo não é tratado 
como inteligível e o espírito não é tratado como sensível (p. 
30).  

 
Enfim, inteligível e sensível se completam em um ser integrado, 

embora tradicionalmente sejam discutidos e avaliados por muitos como 

elementos separados.  De acordo com Maturana (2002), 

 
Vivemos uma cultura que desvaloriza as emoções em função 
de uma supervalorização da razão, num desejo de dizer que 
nós, os humanos, nos distinguimos dos outros animais por 
sermos seres racionais. Mas acontece que somos mamíferos e, 
como tais, somos animais que vivem na emoção. As emoções 
não são algo que obscurece o entendimento, não são 
restrições da razão: as emoções são dinâmicas corporais que 
especificam os domínios de ação em que nos movemos.  Uma 
mudança emocional implica uma mudança de domínio de ação. 
Nada nos ocorre, nada fazemos que não esteja definido como 
uma ação de um certo tipo por uma emoção que a torna 
possível (p. 92). 

 
Até mesmo o nosso racional é abalado pelas emoções, um bom 

exemplo a se dar no período escolar é quando estamos emocionalmente 

abalados e temos que fazer alguma avaliação ou nos concentrar na explicação 

do conteúdo ministrado pelo professor. É um momento tenso e se torna 

praticamente impossível o aluno acertar as questões da avaliação ou se 

lembrar do conteúdo que o professor ministrou. Isso se deve ao fato de ele ser 

um ser humano único e, mesmo sendo uma pessoa racional, sua emoção está 

presente. Como o sistema escolar explica então essa situação? Qual seria a 

conduta certa tomada pelo educador diante dessa situação? Muito se prioriza a 

inteligência, o cognitivo, porém Freire (1997) observa a relação entre a 

inteligência, o racional e o corpo e afirma que 

 
[...] quase não se atenta para o fato de que a inteligência não é 
um elemento exclusivamente racional, pois antes que surjam 
no indivíduo as primeiras representações mentais, já se 
manifesta nele um nível elevado de inteligência corporal,  que 
prossegue mesmo após estruturar-se o pensamento (p. 31). 

 

Ou seja, a inteligência também depende de vários outros aspectos que 

formam o ser humano. Sastre e Moreno (2002) observam que uma das crenças 

fortemente enraizada em nossa cultura tem sido, durante muitos séculos, 

constituidora de aspectos claramente distintos do ser humano: “aparentemente 
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pensamos com o cérebro e amamos com o coração” (p. 22). Mas sabemos 

que, na realidade, nós, seres humanos, não somos assim, temos que 

abandonar essa visão dicotômica e mudarmos a nossa ótica para uma 

educação de corpo inteiro. Neste enfoque, o corpo é entendido como espaço 

de construção simbólica e cultural a partir da relação com o outro. O mundo 

adulto insere a criança no universo das construções simbólicas e verbais, 

quando, por exemplo, nomeia a ação das crianças, tutela suas expressões, 

controla seus movimentos. 

Wallon propôs três centros que se entrelaçam diferentemente, ao longo 

do desenvolvimento da criança: a afetividade, a motricidade e a cognição. Num 

período inicial do desenvolvimento, no recém-nascido, predomina a afetividade 

(a palavra “predomina” é porque a inteligência ou cognição não se separa da 

afetividade, vale lembrar aqui a totalidade humana). É o período denominado 

por ele como impulsivo-emocional (até por volta de 2 anos). Nesse momento, o 

autor reconhece o "diálogo tônico", ou seja, uma espécie de conversa entre o 

bebê e o adulto por intermédio não só das palavras, mas do tônus corporal, da 

expressão facial, dos gestos, do contato físico. Essa relação entre o ser 

humano e o meio em que está inserido já começa desde o princípio de sua vida 

e com o passar do tempo vai aumentando e delimitando a sua personalidade 

como observa Wallon (2005):  

 

As suas manifestações afectivas limitavam-se, a princípio, ao 
vagido da fome ou da cólica e ao relaxamento da digestão ou 
do sono. A sua diferenciação é, a princípio, muito lenta. Mas, 
aos seis meses, o aparelho de que a criança dispõe para 
traduzir suas emoções é suficientemente variado para fazer 
uma vasta superfície de osmose com o meio humano: é uma 
etapa capital do seu psiquismo. Aos seus gestos está ligada 
uma certa eficácia pelo que desperta nas outras pessoas; aos 
gestos destas, previsões. Mas esta reciprocidade é, a princípio, 
uma completa amálgama; é uma participação total, em que 
mais tarde deverá delimitar a sua pessoa, profundamente 
fecundada por esta primeira absorção nos outros (p. 211). 

 
É na relação com o movimento e a fala dos adultos que a criança vai 

entendendo quem é ela e quem são os outros. O processo de imitação tem um 

papel importante neste momento. Quando faz algo igual a alguém, quando 

busca imitar a palavra dita pela mãe, quando imita o jeito de a avó esconder 

um boneco embaixo de um pano, a criança ganha novos movimentos e vai 
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inserindo em seu repertório a possibilidade simbólica, ou seja, a capacidade de 

representar ações e objetos ausentes do seu campo perceptivo, da sua visão 

presente (GUIMARÃES, 2008). Em relação à imitação Wallon (2008) observa: 

 

Acontece que aqueles para os quais a criança se volta, e que 
podem não ser o pai, mas pessoas em relação às quais o 
apego dela à mãe não é suscetível de inspirar-lhe qualquer 
sentimento de rivalidade, podem cativar seu interesse por 
razões diversas: boa aparência, sinais de solicitude, de 
autoridade ou galanteios e trejeitos para com a própria criança, 
atenção ou consideração de que eles são objeto. O prestígio 
que a criança lhes atribui leva-a a uma necessidade de 
aproximação e de semelhança que encontra na imitação seu 
meio essencial. [...] A fusão inicialmente imaginária quer tornar-
se real. Mas a fusão real acarreta a oposição com a pessoa 
real que é o modelo (p.148). 

 

Com relação à atração que a criança sente pelas pessoas e a 

importância que esse período tem na vida desta, Wallon (2005) destaca que: 

 

A atracção que a criança sente pelas pessoas que a rodeiam é 
uma das mais precoces e das mais poderosas. A dependência 
total em relação a elas em que a colocam a satisfação das 
suas necessidades depressa a torna sensível aos mais 
pequenos indícios  das suas disposições a seu respeito e, 
reciprocamente, aos resultados delas obtidos pelas suas 
próprias manifestações. Daí que exista, no limiar da sua vida 
psíquica, uma espécie de consonância prática com outrem. De 
irreflectida, esta consonância poderá tornar-se mais deliberada 
à medida que os progressos da sua atividade lhe forem 
fornecendo os meios de se distinguir ela própria e de se opor. 
Então a pertença dará lugar à individualização e o simples 
conformismo à imitação. Os primeiros objetivos, prosseguidos 
por si próprios, que regulam do exterior a atividade da criança, 
são os modelos que ela imita. Aí reside uma fonte inesgotável 
de iniciações, que a fazem exceder, muitas vezes, de resto, de 
um modo completamente formal, o quadro das ocupações a 
que as suas necessidades a podem diretamente incitar (p.161). 

 

Conforme os movimentos se ampliam e se desenvolvem – o pegar, o 

andar e o deslocar-se no espaço – também os movimentos simbólicos 

aparecem. As primeiras ideias mentais das crianças nascem em seus 

movimentos.  É importante ressaltar que o ato mental inibe o motor, mas não 

deixa de ser atividade corpórea. Começa a haver uma contenção no 

movimento quando o pensamento ganha um lugar maior, à medida que a 
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criança mexe menos músculos para realizar tarefas. No entanto, Wallon 

reconhece nas atividades de pensamento uma motricidade expressiva. Então, 

há dois tipos de atividade corpórea: a cinética, responsável pelo movimento, 

deslocamento, mudança de posição e a atividade tônica, presente na 

imobilidade e responsável pela expressividade. É relevante pensarmos que 

tanto a dimensão afetiva, quanto a cognitiva (mental) e do movimento são 

participativas em todos os momentos do desenvolvimento. Não há para Wallon 

superposição de uma pela outra, somente predominância alternada. Valorizar 

estes três planos no cotidiano da escola é um desafio! (GUIMARÃES, 2008). 

É por isso que estamos, desde o começo, salientando a importância da 

corporeidade, pois um ser humano que compreende o que é corporeidade não 

desvaloriza nenhum dos aspectos de que somos formados. O cognitivo, as 

emoções, o corpo, as relações sociais, culturais e históricas são aspectos que 

formam o ser humano e todos estes estão interligados e, ao mesmo tempo, 

têm suas características próprias. É utilizando sua capacidade de análise 

reflexiva que o professor conseguirá compreender e ser compreendido. Ao 

contrário do que propõe a tradição intelectualista do ensino, uma pedagogia 

inspirada na psicogenética walloniana não considera o desenvolvimento 

intelectual como a meta máxima e exclusiva da educação. Não resulta em uma 

pedagogia meramente conteudista; ao contrário, a dimensão estética da 

realidade é valorizada e a expressividade do sujeito ocupa lugar de destaque. 

A educação infantil como parte do processo educacional deve possibilitar a 

criança vivência do lúdico, do faz-de-conta, da alegria, da liberdade. Deve 

deixar a criança “ser criança”. Pois antes de entrar na escola o mundo infantil é 

sua família, suas brincadeiras dentro de seu lar e no meio familiar. Porém 

chega o momento em que essa criança chega à idade escolar. Como analisa 

Wallon (2005), 

Depois dos cinco anos, anuncia-se já a idade escolar em que o 
interesse se vai transferir do eu para as coisas. A passagem 
será, porém, lenta e difícil. Até aos seis anos, mesmo depois, a 
criança permanece absorvida nas suas atitudes e nas suas 
ocupações presentes, a sua atividade apresenta características 
exclusivistas, sendo incapaz de uma evolução rápida entre os 
objetos ou as tarefas. Para arrancar os seus pequenos alunos 
às suas ocupações e propor-lhes um novo tema de atenção, 
uma professora imaginou um gesto de interrupção, que eles 
deviam executar automaticamente mal ela desse o sinal. A 
criança que aprende a ler perde de repente os hábitos 
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anteriormente adquiridos de manipulações práticas e de 
investigações concretas - uma orientação nova pode, pois, 
suspender completamente a antiga (p. 213). 

 
Autores contemporâneos do campo da Biologia e da Psicologia, 

Maturana e Varela (2001), propõem que sujeito e meio são efeitos de uma rede 

processual, constituindo-se reciprocamente. O princípio é a relação. Assim, não 

conhecemos um mundo preexistente, que existe independente de nossas 

ações nele. Não há separação entre nosso conhecimento do mundo e o que 

fazemos nele. Portanto, o conhecimento não é algo que acontece na mente, 

mas em todo o corpo.  

A partir dessas ideias, podemos dizer que a aprendizagem envolve a 

coordenação de corpo e mente e não somente a representação mental do 

mundo. Aprendizagem não é repetição mecânica, mas atividade criadora, que 

envolve o acoplamento do organismo com o meio. Na escola, é importante 

focalizar quais as experiências sensoriais, afetivas e relacionais das crianças, 

tendo em vista percebermos quais mundos criam e como se constituem como 

sujeitos. A experiência produz o conhecimento e produz a própria criança como 

exploradora, criadora, confiante em si, ou submissa, passiva, expectadora da 

ação do outro.  

O conhecimento não é representativo, não está gravado na mente 

humana, mas é corpóreo – está gravado em nossos corpos, o que inclui outras 

dimensões que não só a mente racional humana: inclui as sensações corporais 

e os sentimentos vivenciados (MATURANA, 2002). No entanto, estamos 

inseridos em uma cultura que enfatiza o conflito mente-corpo e a escola acaba 

reproduzindo esta dualidade em suas estruturas curriculares e em suas rotinas. 

Segundo Tiriba (2008), 

 

(...) o jeito de ser do nosso corpo não é algo que possuímos 
“naturalmente”, não é apenas uma construção pessoal, mas 
social e política: é algo aprendido, construído ao longo de toda 
a vida. Portanto, a história e a cultura significam nossos corpos 
(p. 01). 

 
Os professores, em geral, associam movimento à bagunça, à dispersão 

e, por isso, privilegiam o não-movimento, a postura estática, quieta e atenta 

como condição para a aprendizagem. Valoriza-se apenas o movimento 

mecânico e sistemático, que tem como objetivo aprimorar a coordenação 
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motora, para garantir a aquisição da leitura e da escrita ou, ainda, o movimento 

ligado à prática esportiva. Pena (2003), ao citar Louro afirma que 

 

Um corpo escolarizado é capaz de ficar sentado por muitas 
horas e tem, provavelmente, a habilidade para expressar 
gestos ou comportamentos indicativos de interesse e de 
atenção, mesmo que falsos. Um corpo disciplinado pela escola 
é treinado no silêncio e num determinado modelo de fala; 
concebe e usa o tempo e o espaço de uma forma particular. 
Mãos, olhos e ouvidos estão adestrados para tarefas 
intelectuais, mas possivelmente desatentos ou desajeitados 
para outras tantas (p. 35).  

 

Os comportamentos e os movimentos previamente determinados 

compõem a rotina de atividades infantis, desconsiderando o interesse das 

crianças. O espaço externo das escolas geralmente acaba sendo mal 

aproveitado, restringindo-se apenas ao recreio. O dia a dia escolar lembra o de 

uma linha de montagem, onde os encontros acontecem sem criatividade, sem 

troca, sem emoção, sem produção de conhecimento. Hoje, quando ainda 

temos muitas de nossas práticas educativas resultantes desse modelo 

autoritário e assistencialista, observamos, com frequência, escolas que 

mantêm na sua rotina um excessivo controle sobre as atitudes espontâneas 

das crianças. 

Pensando em tudo que já foi falado até aqui, vale salientar que é de 

suma importância o educador estar atento ao corpo, aos sentimentos e aos 

desejos das crianças nas relações e atividades cotidianas na escola, 

legitimando e dando voz às necessidades infantis, seja da ordem do corpo ou 

do psiquismo, favorecendo o desenvolvimento de seres sensíveis a si mesmos 

e aos outros. Estamos falando de um ambiente que possibilite a constituição de 

sujeitos solidários, conscientes de si e da existência de um outro que é 

“diferente de mim”. Num mundo regido cada vez mais pelo individualismo, é 

urgente pensarmos, como profissionais de educação, nos seres humanos que 

estamos formando e que queremos formar.  

Muito já se tem falado, no meio acadêmico, em quebrar os estereótipos 

educacionais e proporcionar práticas voltadas para um ambiente de 

aprendizagem atraente e prazeroso, e não de adestramento. Porém, mesmo 
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assim, ainda se tem muito a avançar no que diz respeito à educação. Segundo 

Wallon (2005), 

 

As tarefas impostas devem desligar mais ou menos as crianças 
dos seus interesses espontâneos e muito frequentemente não 
se obtém dela mais do que um esforço constrangido, uma 
atenção artificial ou mesmo uma sonolência intelectual. São, 
em muitos casos, exercícios de utilidade a longo prazo, 
utilidade que não é patente para o executante. Por isso, 
pareceu ser necessário apoiar a sua atividade por meio de 
estimulantes acessórios; é o objetivo das recompensas e das 
punições, cuja fórmula essencial é ainda, para muitos, <<o 
torrão de açúcar ou o cacete>>, ou seja, um simples meio de 
adestramento de animais (p. 214). 

 

Wallon como grande intelectual que foi em sua época já nos alertava 

sobre esse adestramento. Atualmente ainda é possível encontrar práticas que 

se baseiam em recompensas ou punições. Complementando essa ideia o autor 

continua, observando: 

 

No outro extremo encontram-se os que pretendem basear as 
atividades obrigatórias da criança no seu sentimento de 
responsabilidade. Uns atrasam, os outros antecipam. O animal 
adestrado troca gesto por signo, segundo as associações que 
lhe foram inculcadas; ele não executa uma tarefa, no sentido 
em que se persegue um objetivo, e existe um ajustamento de 
meios e regras a observar, e um alcance apoiado do esforço. 
Mas, sucessivamente absorvida em cada uma das suas 
tarefas, a criança também não parece ser capaz de fazer 
suportar o peso delas pela imagem que pretenderia dar de si 
própria: apelar a isso prematuramente significa, na prática, ditar 
os traços dessa imagem, impor-lhe uma dependência artificial, 
mal compreendida, muito longe de favorecer a evolução e sua 
autonomia (p. 214).  

 

Há um excesso de dedicação ao desenvolvimento de práticas que 

possibilitam a linguagem escrita desde o final da primeira etapa da educação 

infantil em detrimento de tantas outras linguagens e aspectos que são tão 

importantes para o infante. Segundo Mello (2005), “tal escolarização precoce 

ocupa o tempo da criança na escola e toma o lugar da brincadeira, do faz de 

conta, da conversa em pequenos grupos quando as crianças comentam os 

significados que atribuem às situações vividas” (p. 24). 
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Um trabalho pedagógico que alcance as múltiplas esferas do 

desenvolvimento infantil é fundamental para a criança. Nesse sentido, Proença 

(2004) complementa que, 

 

Em qualquer trabalho pedagógico, é fundamental que seja 
explicitada a concepção que se tem como norteadora da 
proposta desenvolvida, além de se ter clareza de por que e 
para que uma criança pequena vai à escola. Há vários 
objetivos que permeiam o trabalho de educação infantil na 
articulação entre o cuidar e o educar, em especial a construção 
da sociabilidade, da aprendizagem e da independência em prol 
de sua autonomia, bem como os cuidados necessários à sua 
higiene, à alimentação, à segurança, às brincadeiras e ao 
vínculo afetivo (p. 14). 

 

Tal fato nos leva a questionar até que ponto o discurso da corporeidade 

realmente chegou às escolas. Segundo Nóbrega (2005),  

 

Pensar o lugar do corpo na educação em geral e na escola em 
particular é inicialmente compreender que o corpo não é um 
instrumento das práticas educativas, portanto as produções 
humanas são possíveis pelo fato de sermos corpo. Ler, 
escrever, contar, narrar, dançar, jogar são produções do sujeito 
humano que é corpo. Desse modo precisamos avançar para 
além do aspecto da instrumentalidade. O desafio está em 
considerar que o corpo não é instrumento para as aulas de 
educação física ou de artes, ou ainda um conjunto de órgãos, 
sistemas ou o objeto de programas de promoção de saúde ou 
lazer. [...] Embora possamos nos referir a experiências 
significativas nesse campo, há muitos desafios a serem 
superados, principalmente no que se refere à superação da 
instrumentalidade e à compreensão da corporeidade como 
princípio epistemológico capaz de ressignificar nossas 
paisagens cognitivas e alterar metas sociais e educativas (p. 
610). 

 

Ao refletirmos sobre as necessidades da escola, percebemos que a 

estruturação do ambiente escolar necessita um planejamento com um novo 

olhar. Conforme Galvão (2007), este ambiente, 

 

Se for estruturado adequadamente, pode desempenhar um 
decisivo papel na promoção do desenvolvimento infantil. Para 
planejar essa estruturação somos, mais uma vez, obrigados a 
ampliar o raio de abrangência da reflexão pedagógica (p. 101). 
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Isso significa que o planejamento das atividades escolares não deve se 

restringir somente ao conteúdo de ensino, mas necessita atingir as várias 

dimensões que compõem o ambiente da escola. A autora ainda complementa 

que se deve incluir, nesse planejamento, 

 
Uma reflexão do espaço que será realizada a atividade, 
decidindo sobre aspectos sobre a área ocupada, os materiais 
utilizados, os objetos colocados ao alcance das crianças, a 
disposição do mobiliário, etc. deve abarcar ainda decisões 
quanto ao uso e a organização do tempo, definindo a duração 
e o momento mais adequando para a realização da atividade 
(p. 101). 

 
Aspectos como a importância do desenvolvimento na formação da 

personalidade, o bom relacionamento consigo mesmo, com os outros, o 

controle e o sentir das emoções, o desenvolvimento motor, o bem estar 

corporal entre outros devem ser levados em consideração na prática 

pedagógica. Educar uma criança e promover o seu mais completo 

desenvolvimento não é uma tarefa fácil, para isso é necessário o educador 

utilizar práticas que valorizem o desenvolvimento global do indivíduo. Será 

preciso, além de compreender a corporeidade, romper com os padrões do 

ensino tradicionalista, focado na racionalidade. Será preciso quebrar barreiras, 

estereótipos e enxergar essa criança como um ser que a cada dia está sendo 

mais aprisionado em apartamentos, na correria do dia a dia da vida urbana e 

que, quando chega às instituições escolares, também está sendo privado de 

brincar, ser livre, viver no mundo da imaginação, correr, pular, se expressar, 

enfim de ser criança. Porque infância é “sinônimo” de alegria, liberdade, 

inocência, emoção, é viver intensamente cada segundo. E não devemos privar 

nossas crianças de toda essa intensidade. Afinal como diz o cantor e 

compositor brasileiro Antônio Pecci Filho (Toquinho) em uma de suas belas 

canções: 

 

É bom ser criança 
Ter de todos atenção 
Da mamãe, carinho 
Do papai, a proteção 
É tão bom se divertir 
E não ter que trabalhar 
Só comer, crescer, dormir, brincar 
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É bom ser criança 
Isso às vezes nos convém 
Nós temos direitos 
Que gente grande não tem 
Só brincar, brincar, brincar 
Sem pensar no boletim 
Bem que isso podia nunca mais ter fim 
É bom ser criança 
E não ter que se preocupar 
Com a conta no banco 
Nem com filhos pra criar 
É tão bom não ter que ter 
Prestações pra se pagar 
Só comer, crescer, dormir, brincar 
É bom ser criança 
Ter amigos de montão 
Fazer cross saltando 
Tirando as rodas do chão 
Soltar pipas lá no céu 
Deslizar sobre patins 
Bem que isso podia nunca mais ter fim 

 
Nas entrelinhas dessa canção, podemos ver o quanto é importante 

proporcionar à criança momentos de intenso prazer e desenvolvimento. Sem 

preocupações com o futuro advogado, dentista, médico dentre outras 

profissões. Pensar no agora e no quanto a criança se desenvolve brincando, 

vivendo seus conflitos no seu mundo de faz de conta, no mundo real, nos 

jogos, nas artes, na literatura, no mundo das palavras, na comunicação visual, 

oral e corporal, nas relações sociais, sendo guiada, conduzida pelo adulto, mas 

num processo de troca mútua, conhecendo o outro e se conhecendo, vivendo 

sua corporeidade e se desenvolvendo como um ser integral.  E onde pode ser 

proporcionado esse desenvolvimento? O espaço escolar seria uma boa 

sugestão, visto que a criança passa boa parte de seu tempo dentro dele. 

Dentro da escola o principal mediador desse desenvolvimento integral é o 

educador e cabe a ele a tarefa de proporcionar esse desenvolvimento pleno.  

No entanto, não podemos nos esquecer que somos, nós mesmos, 

profissionais de educação, sujeitos cuja formação é marcada fortemente pelo 

viés cartesiano que influencia a forma como construímos e organizamos nosso 

conhecimento. Deste modo, por mais que saibamos que não existe 

desenvolvimento motor separado de desenvolvimento afetivo nem de 

desenvolvimento cognitivo, ainda é difícil ter um olhar integrado sobre o 

processo de desenvolvimento de nossas crianças na prática cotidiana. Cabe a 
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nós exercitar esse olhar colocando-o em prática mesmo com tantos percalços. 

De acordo com Wallon (2005), 

 

De etapa em etapa, a psicogênese da criança mostra, através 
da complexidade dos factores e das funções, através da 
diversidade e da oposição das crises que a assinalam, uma 
espécie de unidade solidária, tanto em cada uma como entre 
todas elas. É contra a Natureza tratar a criança 
fragmentariamente. Em cada idade, ela constitui um conjunto 
indissociável e original. Na sucessão das suas idades, ela é um 
único e mesmo ser em curso de metamorfoses. Feita de 
contrastes e de conflitos, a sua unidade será por isso ainda 
mais susceptível de desenvolvimentos e novidade (p.215). 

 
Uma das preocupações maiores que temos aqui é como a escola vem 

contribuindo para a formação de pessoas sem autonomia, que desconhecem 

seus próprios corpos, seus sentimentos, suas possibilidades, seus limites. 

Vivemos numa sociedade que prioriza o racional, o pensamento, os processos 

mentais em detrimento de outras experiências como as sensoriais, emocionais, 

artísticas e o contato com a natureza. Mas não é por causa disso que temos 

que aceitar tudo que nos é imposto.  

É necessário abraçar, na escola, o desafio de organizar espaços, 

objetos, relações que incitem ao movimento, aos encontros, à alegria, à 

surpresa, ao conhecimento, ou seja, espaços que proporcionem o 

desenvolvimento integral do ser humano. Isso não significa deixar de lado ou 

de fora o pensamento e a razão, mas de somá-los com o corpo e a emoção, na 

perspectiva de dar sentido e compreender os acontecimentos da vida. 

 

2.2 A experiência corporal da criança de 5 anos na escola: a 

família pode afetar esse processo?  

Ao fazer um projeto para o processo seletivo do Mestrado em 

Educação na UFSJ – Universidade Federal de São João del-Rei, várias ideias 

fervilhavam em minha mente, dentre elas os desafios encontrados dentro do 

âmbito escolar acerca do trabalho com a corporeidade infantil. Como 

educadora infantil atuante, percebia o quanto era difícil trabalhar com 

corporeidade na escola. Senti, muitas vezes, interferências vindas da gestão 

escolar, colegas de trabalho, do próprio espaço físico, porém percebi que 

apesar de tantas influências, havia uma dentre elas que me causava 
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inquietação e me despertava um olhar especial enquanto pesquisadora. Este 

olhar era direcionado para a família dos alunos e essa interferência passou 

então a ser o fio condutor dessa pesquisa. A questão que dá o significado para 

todo esse caminho percorrido por mim até agora é:A experiência corporal da 

criança de 5 anos na escola: a família pode afetar esse processo?  Considero 

que neste capítulo e no seguinte, se encontra o “coração” de minha pesquisa e 

foi neste capítulo que encontrei o principal desafio durante o processo de 

construção dessa caminhada científica.  

No terceiro período da minha graduação em Pedagogia, iniciei minha 

trajetória profissional como professora e trago, dessa experiência até os dias 

de hoje, situações de grande relevância que contribuíram para o surgimento 

dessa pesquisa. Compreender corporeidade possibilitou em mim uma visão 

mais ampla de autoconhecimento como também uma nova forma de enxergar 

o outro. O problema maior que sempre enfrentei e enfrento até hoje é dar 

significado a ela e considerá-la em minha prática profissional. São muitos os 

desafios enfrentados para se ter uma educação voltada para o corpo inteiro, e 

o que mais me chamou atenção foi o peso da interferência familiar nesse 

processo.  

Chego a esse tópico sem conseguir encontrar material teórico 

suficiente que me auxilie nessa análise. Foram utilizados vários métodos de 

busca desse material, incluindo o Google Acadêmico, porém pouca coisa foi 

encontrada. Durante minha qualificação, ouvi de meu professor Wanderley 

Cardoso de Oliveira que a família é como se fosse uma caixa fechada, difícil de 

ser aberta, por isso seria complicado e, ao mesmo tempo, instigante encontrar 

material que contribuísse para o desenvolvimento dessa dissertação. Foi 

pesquisando que constatei essa afirmação e trarei aqui, além do referencial 

teórico encontrado, parte da minha experiência profissional na educação infantil 

e pedaços dos depoimentos da professora regente da escola investigada 

acreditando na possibilidade de encontrar algumas respostas e até mesmo 

novos caminhos. 

 

2.2.1 Falando um pouco sobre família...  

Cabe à escola a função de formar cidadãos conscientes de seus 

deveres e direitos na sociedade, orientando-os para a vida. Porém, o papel 
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primordial da escola, seja ela pública ou privada, é ofertar um ensino de 

qualidade e trabalhar em parceria com as famílias.  

As famílias brasileiras que dispõem de recursos financeiros optam, na 

maioria das vezes, em colocar seus filhos em escolas da rede privada e, 

aqueles com menos condições matriculam os seus filhos na rede pública. 

Percebe-se que os que optam pela educação de seus filhos na escola privada 

delegam a esta a obrigação de ir além das disciplinas a serem ministradas, ou 

seja, para estas famílias é dever da escola transmitir valores e princípios 

básicos, como o respeito, limites e a responsabilidade que deveriam ser 

ensinados no núcleo familiar. Um dos motivos para essa transferência de 

responsabilidade entre família-escola é o fato de muitos familiares atualmente 

passarem a maior parte do dia trabalhando. A ampliação da jornada de 

trabalho, devido tanto à necessidade de aumentar o rendimento familiar quanto 

ao crescimento das cidades e dificuldades de locomoção, diminuiu 

consideravelmente o tempo que os pais dispunham para compartilhar 

momentos com os filhos. Mas a criança carece de muito afeto e de uma troca 

com os adultos que vá além da satisfação das suas necessidades básicas. A 

diminuição desse afeto, dessa troca, empobrece consideravelmente a criança e 

limita suas possibilidades de amadurecimento. Paradoxalmente, para poder 

satisfazer as necessidades básicas e materiais dos filhos, os pais precisam 

trabalhar cada vez mais, reduzindo, com isto, o tempo de contato direto com 

eles (SUKIENNIK, 1996). 

Porém, a educação não é somente dever da escola. A educação 

também é dever da família como citado pelo Art. 205 da Constituição Federal 

Brasileira: 

Art. 205.  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. 

 

Observa-se que a família tem papel fundamental na educação e deve 

possibilitar à criança frequentar o espaço escolar como também dar incentivo e 

auxílio para que essa educação ocorra.  Sabe-se que, quando nos tornamos 

adultos, temos sim que trabalhar, mas o que está sendo considerado aqui é o 

fato de que, para muitos, o objetivo educacional é desenvolver o intelecto para 
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que o indivíduo seja preparado para seu “futuro” e com isso seja um forte 

candidato ao sucesso profissional. Neste sentido, segundo Oliveira (1997), “é 

depositada na educação a expectativa de que esta possa, através da 

mobilidade social, melhorar os mecanismos de distribuição de renda e inserção 

produtiva, através do preparo dos indivíduos para o mercado de trabalho” (p. 

91). Saviani (2008) corrobora esta ideia ao dizer que  

 

[...] o educador, como tal, é ofuscado, cedendo lugar ao 
treinador: a educação deixa de ser um local de esclarecimento, 
de abertura das consciências, para tornar-se doutrinação, 
convencimento e treinamento para a eficácia dos agentes que 
atuam no mercado (p. 439).  

 

Entretanto, nós não levamos apenas a nossa mente para o ambiente 

de trabalho. Essa concepção dicotômica está arraigada em muitas pessoas, e, 

naturalmente, em muitas famílias que colocam seus filhos nas escolas, 

objetivando desde a infância a preparação para um futuro de sucesso na área 

profissional.  

A família é vista como a mais antiga instituição que compõe a 

sociedade. Há um consenso de vários autores ao conceituar a família como 

grupos de pessoas ligadas por laços de casamentos e/ou afetivos, por 

parentesco ou adoção, constituindo um único lar de modo que seus membros 

interajam uns com os outros por meio de seus papéis de pai, mãe, marido, 

esposa, filho e filha e relacionamento com os demais grupos da sociedade 

(DEMETERCO, 2006). 

A família tradicional se organizava ao redor do pai. As crianças eram 

repreendidas quando necessário e existiam ordem e respeito, refletindo-se tais 

aspectos quando estas crianças se direcionavam à escola, pois respeitavam os 

seus professores e temiam reclamações para as famílias. A criança tinha um 

direcionamento que lhe era imposto, assim como limites que por ela eram 

respeitados; mesmo discordando, respeitava os mais velhos. À mãe cabia a 

organização da casa e acompanhar a educação dos filhos, seja em casa, seja 

na escola. A família se reunia no jantar para conversar e todos podiam falar 

sobre o seu dia. Com o passar dos anos, mudanças foram acontecendo e com 

a ida da mulher para o mercado de trabalho, os filhos precisaram ir mais cedo à 

escola e, com isso, perderam-se os antigos padrões familiares, segundo os 
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quais a mãe se dedicava exclusivamente aos filhos, impondo limites e respeito 

ao próximo. Por outro lado, percebe-se maior afetividade do pai, algo que em 

tempos antigos não ocorria. Percebe-se que, quando podem, pais brincam com 

seus filhos e dão carinho como beijos e abraços em um papel de igualdade 

afetiva com a mulher. Foram tantas as mudanças que essa família composta 

por pai, mãe e filhos na atualidade é conhecida como família tradicional. 

Gomes (1988) a define da seguinte forma: 

 

A família tradicional é a união exclusiva de um homem e uma 
mulher, que se inicia por amor, com a esperança de que o 
destino lhes seja favorável e que ela seja definitiva. Um 
compromisso de acolhimento e cuidado para com as pessoas 
envolvidas e expectativa de dar e receber afeto, principalmente 
em relação aos filhos. Isto, dentro de uma ordem e hierarquia 
estabelecida num contexto patriarcal de autoridade máxima 
que deve ser obedecida, a partir do modelo pai-mãe-filhos 
estável (p. 25). 

 

Passeando um pouco pela história, foi no ano de 1943, através da 

Legislação Brasileira, que a mulher casada alcançou o direito de trabalhar fora 

de casa sem a autorização do marido (HINTZ 2001). A independência 

financeira feminina encorajou a mulher a ter seus filhos sem serem casadas, 

tornando-as independentes, originando um grande número de famílias 

monoparentais. Segundo Diniz (2002), 

 

A família monoparental ou unilinear desvincula-se da ideia de 
um casal relacionado com seus filhos, pois estes vivem apenas 
com um dos seus genitores, em razão de viuvez, separação 
judicial, divórcio, adoção unilateral, não reconhecimento de sua 
filiação pelo outro genitor, produção independente, etc (p. 11). 

 
A família nuclear, considerada como família modelo até o final do 

século XX, composta por pai (provedor), mãe (dona de casa) e filhos (adultos 

moldes dos pais)  já não é mais a mesma. Os olhares que se voltavam àqueles 

que fugiam a este estereótipo não existem mais: seja pela questão legal, ou 

seja pelas mudanças comuns nos tempos atuais. De acordo com Vaitsman 

(1994), 

 
A família conjugal moderna pode ser definida como uma 
instituição estruturada sobre uma relação de amor e de contrato, 
na qual dois indivíduos se relacionam livremente devido a uma 
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escolha pessoal, porém, constrangida sob a égide de uma 
hierarquia sexual, pois ao homem cabe a vida pública e à 
mulher, a vida privada. Este modelo entra em crise a partir do 
momento em que se questiona a divisão sexual do trabalho e 
finda-se a ideia da dicotomia entre público e privado. As 
mulheres passam a participar da vida pública, a princípio através 
das atividades profissionais, se estendendo então à política e 
movimentos sindicais, aos estudos, à arte e cultura, causando 
assim uma redefinição da noção de família na 
contemporaneidade. A partir da década de 60, com a afirmação 
da emancipação feminina, o núcleo familiar conhece profundas 
mudanças, dentre elas o aumento do número de divórcios, de 
uniões livres, e de recomposições familiares bem como o 
surgimento de novos rearranjos, o pluralismo familiar é o 
resultado de uma transformação profunda das relações de 
gênero e da emergência de um novo equilíbrio entre autonomia 
individual e pertencimento familiar (p. 21). 

 

Este rápido olhar sobre o caminho histórico da formação familiar foi 

trazido pela importância que a família exerce na educação de uma criança e de 

como todas essas mudanças também influenciaram e ainda influenciam a 

educação contemporânea. De acordo com Dower (2006), 

 

Quem exerce o poder familiar responderá pelos atos do filho 
menor não emancipado que estiver em seu poder e em sua 
companhia, pois, como tem obrigação de dirigir a sua 
educação deverá sobre ele exercer vigilância. É óbvio que o 
filho, por sua vez e para que a referida vigilância seja completa, 
deva obediência e respeito aos pais. Esse conjunto de 
obrigações e direitos concedidos por lei aos pais denomina-se 
poder familiar (p. 210). 

 
O poder familiar deve ser levado com responsabilidade por seus 

membros, pois o desenvolvimento infantil também depende dos familiares. Eles 

devem dispor de tempo, afetividade, cuidado e garantir a formação moral, 

física, educacional e de caráter da criança.  

A família é o primeiro vínculo afetivo e social da criança, é a “matriz” 

dos pré-requisitos necessários para a aprendizagem e adaptação escolar 

(FICHTNER apud SCOZ, 1987). Por exemplo, a dependência extrema dos 

filhos dificulta sua individualização e isto prejudica seu desenvolvimento afetivo, 

cognitivo e motor. Pais excessivamente severos nas punições e nas exigências 

podem provocar uma diminuição na autoestima dos filhos e uma ansiedade 

diante do medo de fracassar. Já pais encorajadores, estimulam seus filhos a 

serem mais confiantes e ultrapassarem suas dificuldades. Importante 
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considerar que as atitudes paternas e maternas vão se refletir nas ações de 

seus filhos, e que estas repercutirão na escola. Cury (2003) aponta: 

 

O pessimismo é um câncer da alma. Muitos pais são 
vendedores de pessimismo. Já não basta o lixo social que a 
mídia deposita no palco da mente dos jovens, muitos pais 
transmitem pra eles um futuro sombrio. Tudo lhes é difícil e 
perigoso. Estão preparando os filhos para temer a vida, fechar-
se num casulo, viver sem poesia (p. 32). 

 
Sendo assim, o bom desenvolvimento físico, emocional e cognitivo 

dependerá do tipo de convívio, educação e ensinamentos proferidos à criança 

que nenhum conhecimento prévio apresenta, sendo a família geralmente o 

primeiro grupo do qual participa.Segundo Bettelheim (1992), 

 

O objetivo ao se criar um filho é permitir que ele, em primeiro 
lugar, descubra quem quer ser e, depois se torne uma pessoa 
capaz de satisfazer-se consigo mesma e com sua maneira de 
viver. Eventualmente deve ser capaz de fazer na vida o que lhe 
pareça importante desejável e conveniente; de desenvolver 
relações construtivas, satisfatórias e mutuamente 
enriquecedoras com outras pessoas, e de suportar bem as 
pressões e as dificuldades que, inevitavelmente, encontrará 
durante a vida. Em relação a tudo isso os pais não são apenas 
os primeiros professores do filho, são aqueles a partir de quem 
e através de quem ele se orienta; ele os observa e estuda todo 
o tempo para ver o que estão fazendo, como estão fazendo e 
com que sentimentos, exibidos abertamente, ora negados ou 
até mesmo reprimidos. Assim os pais mostram-lhe quem ser e 
como ser o último sempre decorrendo do primeiro. Esse 
conhecimento é muito mais importante para a vida presente e 
futura da criança do que a aquisição de fatos ou habilidades (p. 
40).  

 
Toda essa responsabilidade faz com que muitas famílias se preocupem 

com a educação escolar e de como esta vem sendo realizada. De acordo com 

Santos (2006), 

 

A família desempenha uma função básica e indispensável para 
o desenvolvimento e crescimento da criança, pois é seu 
primeiro agente educativo e socializador. Nela, a criança 
encontra um sistema organizado que a protege, alimenta e dá-
lhe o apoio psicológico e afetivo de que necessita para evoluir 
de modo saudável e pode atuar no contexto exterior. O 
ambiente familiar exerce um importante papel para determinar 
se qualquer criança aprende bem ou mal (p. 29). 
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A autora também ressalta a importância que a família tem em relação à 

aprendizagem do educando na escola e de como essa relação acontece:  

 

A escola, como instituição social pode ser considerada de 
forma ampla e, de acordo com a teoria sistêmica, como um 
sistema aberto que compartilha funções e que se inter-
relaciona com os outros sistemas que integram todo o contexto 
social. Entre estes, a família é o que adquire o papel mais 
relevante relacionado à aprendizagem e assim, na atualidade, 
vemos a escola e a família em inter-relação contínua, mesmo 
que nem sempre sejam obtidas atuações adequadas, já que 
muitasvezes, agem mais como sistemas contrapostos do que 
como sistemas complementares (p. 29-30). 
 

Educar é promover situações em que as crianças possam ir 

adentrando o universo dos sentimentos, das ideias, da razão, das situações. 

Uma criança, para crescer e construir o seu saber, necessita transpor alguns 

limites que a prendem e impedem de crescer, e respeitar alguns limites que lhe 

permitem continuar se desenvolvendo. É comum que pais tenham expectativas 

quanto ao desempenho da criança e, à medida que ela não corresponde ao 

que foi idealizado por eles, manifestam, muitas vezes, de forma enfática, o seu 

descontentamento. Tentar enquadrar os filhos no modelo idealizado, além de 

ser um profundo desrespeito pelo outro, é também, despotencializar a criança 

(PAROLIN, 2003).  

 

2.2.2 A interferência familiar na experiência corpo ral da criança de 

5 anos 

 

Muita coisa mudou durante as ultimas décadas e o que se tem visto é 

uma evolução com relação à educação no Brasil. Mesmo que ainda falte um 

bom caminho a se percorrer para alcançar um ensino de qualidade que alcance 

todas as classes sociais, há de se concordar que a educação brasileira vem 

amadurecendo e ganhando mais valor nas últimas décadas. Há dados que 

apontam o crescimento da investida familiar em educação. Uma pesquisa 

realizada recentemente pelo movimento “Todos pela Educação” em parceria 

com a Fundação SM mostrou que 80% dos pais entrevistados estão atentos 

para que os filhos não faltem às aulas ou se atrasem, além de acompanhar 
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sempre as suas notas. Mais de 50% dos entrevistados impõe horários para que 

o filho estude. Foram ouvidos 1.350 pais em regiões metropolitanas e no 

interior do país de todas as classes socioeconômicas (REY, 2011). 

 Boa parte desses familiares faz parte da rede de ensino privado. Pais 

que pensam no futuro de seus filhos e creditam à escola boa parte da 

responsabilidade quanto a isso, afinal, estão investindo economicamente na 

educação dos filhos. O problema está aí, no modo de pensar nesse futuro. 

Pensar no futuro é muito importante, principalmente refletir em que tipo de 

adulto essa criança se tornará. Um adulto preparado? Que sabe lidar com as 

emoções, com as vitórias e fracassos? Com os desafios, com os 

relacionamentos e consigo mesmo? Que sabe manter uma vida saudável e 

compreender que também necessita de vivenciar momentos de lazer e 

descanso? É compreensível a preocupação de muitos familiares com a 

educação de seus filhos, mas até que ponto eles podem interferir no espaço 

escolar?  

Em um artigo publicado na Revista Educação intitulado “Muito controle, 

pouca educação: Nunca se falou tanto na parceria entre escola e família, mas 

ao contrário dos discursos, as relações mostram desconfiança mútua”, a autora 

Beatriz Rey (2011) entrevista educadores renomados acerca do tema relação 

família/escola. Dentre eles vale destacar a significativa opinião da socióloga 

Maria Alice Nogueira que nos traz à reflexão o quanto é complexa essa 

parceria e como a família interfere no processo educacional. Esse artigo traz a 

opinião de vários pesquisadores dessa temática e de como a relação entre 

escola privada e família dos alunos acontece.  

 

"A divisão de trabalhos entre escola e família está 
embaralhada. O fato de que esses dois territórios não têm 
fronteiras claras ocasiona tanta tensão", diz Maria Alice 
Nogueira, coordenadora do Observatório Sociológico Família-
Escola da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Na 
escola particular, o pai que paga a mensalidade se vê muitas 
vezes no direito de cobrar e de exigir mais da escola. Esse é 
um dos motivos pelos quais Julio Groppa Aquino, professor do 
Departamento de História e Filosofia da Educação da 
Faculdade de Educação da USP (Feusp), considera que a 
guerra entre as duas instituições no âmbito privado acontece 
na surdina. "Os professores são empregados da família e são 
tratados como tal. Isso ata a possibilidade de ação e gera 
tensão", diagnostica (p. 02). 
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E foi exatamente essa tensão que senti enquanto professora durante 

seis anos em uma escola da rede privada da cidade de São João del-Rei. 

Conforme esse relato, ao pagar a escola, os familiares passam a exigir e 

interferir no ensino. Isso acaba se refletindo no trabalho da professora com a 

corporeidade, visto que, como já foi falado anteriormente, como um pai que tem 

uma visão de ensino voltado para o intelecto compreenderá a importância da 

corporeidade dentro da escola?  

Quando fui a campo fazer minha coleta de dados, percebi que não via 

os familiares dentro da escola. No início das aulas, os pais entregam as 

crianças no portão e, ao final, as crianças são chamadas pelo microfone no 

pátio para irem até o portão e lá encontram com os seus pais. Em uma de 

nossas conversas informais, perguntei à professora investigada o porquê não 

se via um fluxo de pais dentro da escola e ela me respondeu que a escola já 

havia passado por momentos de tensão com pais que queriam ser atendidos a 

todo o momento pelas professoras e diretora e isso gerava tumulto e até 

mesmo muita interferência, porque não dava para agradar a todos os pais ao 

mesmo tempo. Se fossem atendidas todas as exigências feitas por eles, a 

escola não teria identidade própria. Seria um caos. Daí foi decidido pela equipe 

escolar esse tipo de entrada e saída, deixando-se claro para os pais que se 

eles quisessem atendimento teriam que agendar nos intervalos, “janelas” que 

as professoras têm durante as aulas especializadas (música, inglês, Educação 

Física). Segundo a professora: 

 

Nós não temos muito contato porque mudou a forma dos pais. 
Os pais deixam a criança no portão. Do portão até a sala ela é 
dirigida, né?, então a gente não tá tendo muito contato. Tem 
contato quando eles querem falar uma coisa com a gente, aí 
eles vão à sala. Se precisar da gente, dar algum remédio ou 
então algum probleminha assim, aí a gente tem contato. Ou 
então eles marcam um atendimento com a gente. Uma reunião 
junto com a diretora. Aí, a gente conversa. Eu acho que é um 
relacionamento bom, eu ainda não tive problemas sérios.  
 

O que se percebe é que existia e, ainda existe, certa tensão quanto à 

interferência dos familiares e foi por isso que elas criaram essa estratégia a fim 
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de minimizá-la um pouco. De acordo com Rey (2011), no que se diz ao 

relacionamento entre família e escola: 

 

Muitas das angústias relacionadas ao tema são provenientes 
das mudanças socioeconômicas e culturais do mundo 
contemporâneo. A fugacidade, as relações superficiais, o 
consumismo e o individualismo ainda são questões em aberto 
para a sociedade. Originalmente, a família é lugar do singular, 
do afeto. Em contrapartida, a escola é lugar do "mais um": é ali 
que as relações sociais se desenvolvem. Quando esses dois 
mundos devem se encontrar? Aliás, eles devem se encontrar? 
(p. 07). 

 
Acredita-se que sim, devem se encontrar, mas com certos limites a 

serem estabelecidos com ambas as partes. Até que ponto, a família pode e 

deve interferir na educação escolar? Como encontrar a dose certa para essa 

relação tão complexa? A autora continua: 

 

A professora Maria Alice Nogueira, da UFMG, vê uma relação 
de mão dupla: se a escola está procurando a família, o 
contrário também vale. "Não posso dizer que minha mãe se 
inteirava do que eu estava aprendendo em geografia. Isso, 
para ela, era coisa da escola, hoje não é mais. É como se a 
família pensasse que a escola é muito importante para ficar só 
na mão do professor", aponta.  Assim, a família de classe 
média exige cada vez mais da escola, que, sozinha, não 
consegue executar sua tarefa. Cabe à escola saber, por 
exemplo, qual é o momento de dizer não aos pais. "É 
importante que a escola tenha clareza sobre a sua proposta, 
para que o pai também tenha sobre a escola que quer para o 
filho dele", opina Adriana Silveira Garcia, diretora do Colégio 
XII de Outubro (p. 05).  
 

Vemos que a relação entre família e escola deve ser transparente. A 

escola deve deixar claro o tipo de trabalho que realiza com seus alunos e a 

importância desse trabalho para os familiares. Ela deve conquistar a confiança 

deles. Mas o que tem ocorrido é totalmente o contrário. A escola tem permitido 

esse acesso excessivo dos pais ao ensino oferecido. A escola aqui investigada 

também passa por esse processo de interferência familiar conforme podemos 

ver na resposta da professora ao ser questionada se sofria esse tipo de 

interferência em sua prática educativa: 

 

Esse ano não estou tento problema não. Mas, durante esses 
quinze anos, tive problemas com pais que queriam que a 
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criança já no meio do ano estivesse lendo, no primeiro 
semestre. Criança de segundo período de quatro anos. Eles, 
às vezes, não entendem que a criança tem o tempo delas. O 
tempo que ela dá aquele click. Que a alfabetização é até o 
terceiro ano do Ensino Fundamental 1 e, às, vezes eles não 
entendem isso. Querem que já no segundo período as crianças 
estejam lendo.  
 

Esse tipo de ansiedade quanto à leitura e escrita das crianças tem sido 

muito comum na educação infantil, principalmente quando se trata do 2º 

período, fase de transição para o 1º ano do ensino fundamental. As 

comparações dos familiares entre as crianças da turma que já estão lendo e as 

que não estão são constantes. Segundo a professora investigada, em “alguns 

casos é necessário atendimento individual com os pais mais ansiosos”. De 

acordo com Maldonado (1997), sabe-se que, "quando os pais constroem altas 

expectativas para si, passam inevitavelmente a exigir muito da criança (...) que 

tenham rendimento escolar excelente, que se sobressaia em tudo o que faz 

para ser melhor que os outros etc.” (p. 20). Corroborando com a ideia Lahire 

(1997) afirma que: 

 

Apesar de agir de forma errada, os pais em sua maioria, 
tentam dar ao filho a oportunidade que não tiveram. Contudo, a 
cobrança exagerada dos pais pode acarretar na criança sérios 
problemas na aprendizagem e, ainda, despertar na escola um 
receio de que a família possa “invadir seu território”, 
prejudicando sua autoridade, pois “os pais se veem sendo 
aconselhados sobre a maneira de agir com seus filhos, mas os 
professores não gostam que lhes digam o que devem fazer” (p. 
338). 

 

O relacionamento entre família e escola acaba se tornando muito 

complexo e conflituoso. Rey (2011), também traz à discussão a seguinte 

questão:  

 

Qual o limite entre o desejo do pai e a vontade da escola? Para 
Groppa Aquino, os pais precisam entender que os dilemas 
escolares têm um sentido formativo. É ali que as crianças se 
relacionam com o mundo público: testam as leis, as punições, 
os limites, o sexo. "O que chamamos de indisciplina remete a 
essa experimentação ativa das crianças. Isso não é desvio, é 
da natureza da vida escolar", diz (p. 06). 
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O diálogo entre a escola e a família é muito importante, no entanto, 

deve-se tomar cuidado para um não invadir o espaço do outro, afinal, existem 

coisas que cabem somente à família resolver como também existem outras que 

cabem somente à escola. Até que ponto a escola deve dar essa abertura aos 

familiares? Durante minha coleta de dados, percebi, nas entrelinhas do 

cotidiano da escola investigada, que essa interferência familiar acaba 

ocorrendo sim, mesmo que oculta. Evitar que os pais entrem na escola no 

momento de entrada e saída dos alunos foi uma forma de amenizar o impacto 

que essa interferência causava dentro do espaço escolar. Porém, ao ser 

perguntado de como era a relação entre a diretora pedagógica e os familiares 

dos alunos e se estes interferiam no seu trabalho, ela respondeu: 

 

Interferem não, eles contribuem, porque eu sempre tenho uma 
postura de que o que os pais falam é importante, valorizo, 
tenho maior carinho em recebê-los. Aceito o que eles colocam. 
Só que primeiro eu analiso, né?, a procedência. Procuro 
verificar na sala conforme o que eles estão comentando, se 
está acontecendo mesmo e se realmente está acontecendo aí 
a gente faz a interferência. Mas eu sempre ajo dessa maneira, 
é...Aceitando, agradecendo inclusive, né?, porque eles são 
nosso termômetro. Se eles não falarem quem vai falar? 
 

A diretora, quase todos os dias, visitava as salas de aula para conferir 

se o que o familiar da criança comentou realmente estava acontecendo. E com 

isso acabava dando voz aos pais, o que se refletia, assim, no trabalho da 

professora regente dentro de sala de aula. Realmente, pude constatar um clima 

de tensão entre professora, família e direção escolar. E com isso, o trabalho 

com a corporeidade infantil acabava sendo prejudicado. Ao ser perguntado se 

a professora considerava que a direção da escola fazia cobranças aos 

professores devido à cobrança dos pais ou responsáveis ela respondeu: 

  

Sim, uhum. Bastante! Se algum pai vem, por exemplo, falar 
alguma coisa pra direção, então, a gente é chamado na sala e 
é explicado o que aconteceu. E é cobrada uma atitude da 
gente. É cobrado que a gente trabalhe diferente.  

 
Com isso, a professora acabava tendo que ceder ao pedido dos pais. 

Um exemplo dessa interferência foi a resposta que a professora deu ao ser 
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questionada se já haviam ocorrido reclamações quanto ao uniforme sujo 

porque a criança brincou demais na escola: 

 

Sim, às vezes a gente põe as crianças pra brincar, daí rola no 
chão, suja o uniforme, ou então com pintura, às vezes mesmo 
colocando o avental, mesmo colocando a blusa para proteger, 
mesmo assim, às vezes a criança suja. Suja sim o cabelo e tem 
pai que reclama, às vezes, até exige que a gente dê outro 
uniforme pra criança, porque sujou. 
 

Brincar na escola faz parte do processo de ensino-aprendizagem, 

porém, muitos familiares não compreendem tal importância. Crianças que 

estão na educação infantil, em pleno desenvolvimento, precisam de espaço e 

possibilidades para se expressar. Brincar é aprender; na brincadeira, reside a 

base daquilo que, mais tarde, permitirá à criança aprendizagens mais 

elaboradas. O lúdico torna-se, assim, uma proposta educacional para o 

enfrentamento das dificuldades no processo ensino-aprendizagem e para o 

trabalho da corporeidade. Melo e Valle (2005) afirmam: 

 

Brincar de forma livre e prazerosa permite que a criança seja 
conduzida a uma esfera imaginária, um mundo de faz de conta 
consciente, porém capaz de reproduzir as relações que 
observa em seu cotidiano, vivenciando simbolicamente 
diferentes papéis, exercitando sua capacidade de generalizar e 
abstrair (p. 45). 
 

A brincadeira também proporciona à criança um contato com 

sentimentos de alegria, sucesso, realizações de seus desejos, bem como o 

sentimento de frustração. Esse jogo de emoções a ajuda a estruturar sua 

personalidade e a lidar com conflitos. É muito importante que os familiares 

saibam da importância do brincar e valorizem. Como também se conscientizem 

sobre o trabalho com a corporeidade dentro da escola. Segundo Nicolau 

(2000):  

 

Os papéis que a família e a pré-escola exercem são muito 
relevantes à criança no sentido de despertar-lhe o desejo de 
conhecer e de participar da sociedade, entendendo a cultura 
como uma construção coletiva. Torna-se valioso o diálogo 
entre a família e o profissional da educação. É importante, por 
exemplo, saber que concepções os pais e os educadores têm a 
respeito do ato de conhecer, como percebem os efeitos para a 
vida do homem, do saber e do não-saber, quais as concepções 
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que têm sobre a cultura e a infância, em específico, e se 
consideram, ou não, a criança como uma cidadã. Uma relação 
de respeito e de cumplicidade pode ser construída. Isso não é 
fácil, embora seja altamente desafiador e possível de ser 
alcançado (p. 120). 

 

Para que essa relação de cumplicidade e entendimento mútuo 

aconteça, será necessário quebrar muitas barreiras. Dentre elas, a dificuldade 

em dialogar. A escola deve passar segurança para a família de que seu 

trabalho pedagógico visa contribuir para o desenvolvimento da criança e não 

reforçar a ideia dos pais com medo de perder a clientela: seus alunos. Rey 

(2011) observa: 

 

Aqui, a ideia de abandono é reforçada: se os pais já trabalham 
com um ideal de filho, a escola pensa o aluno da mesma 
maneira. "É uma ótima parceria: ninguém olha a criança como 
de fato ela é. Assim, a escola não se sente desafiada a 
desenvolver práticas educativas que aprimorem seu 
desenvolvimento", afirma a psicóloga. Ana Maria Matrandonakis, 
coordenadora de ensino fundamental 1 do Colégio XII de 
Outubro, vai além: a maioria das famílias não dá conta da 
formação inicial e não consegue acompanhar os filhos, mas 
também não acredita no que a escola diz (p. 05). 
  

Desenvolver práticas pedagógicas que promovam a fragmentação do 

aluno, valorizando o intelecto para agradar aos familiares não é a solução. A 

escola precisa buscar sua identidade e autonomia. Caminhar com a família não 

significa que a escola tenha que mudar seus objetivos pedagógicos se privando 

de desenvolver práticas educativas desafiadoras. Práticas estas que 

perpassam os objetivos de preparar o aluno para a leitura e escrita ainda na 

infância. É necessária uma articulação entre família e escola visando o 

benefício do aluno em uma educação voltada para o corpo inteiro. De acordo 

com Tereciani (2008),  

 

Enquanto estâncias educativas, a família e a escola 
compartilham objetivos incomuns em relação à educação das 
futuras gerações, porém, utilizam de práticas diferenciadas 
para alcançar tais objetivos. Nota-se que na família a educação 
ocorre de maneira informal, através de atividades e hábitos 
cotidianos, enquanto na escola o conhecimento é transmitido 
de forma intencional e planejado. Entretanto, dependendo da 
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articulação entre escola e família, torna-se possível a melhoria 
da qualidade educacional em ambas as instituições (p. 30). 

 

É possível esse diálogo e, por consequência, fazer com que a família 

compreenda a importância das práticas pedagógicas trabalhadas dentro das 

escolas. E mostrar que essas práticas têm determinados objetivos que vão 

além de alfabetizar. Rey (2011) complementa ao dizer que: 

 

Além de restabelecer seus pressupostos, a escola deve ver a 
função educativa de forma ampla. Educar não é uma função 
apenas pedagógica, mas também ética e política, pois o que se 
quer, no final do processo, é abrir as portas do mundo público às 
crianças. Nessa linha, os educadores precisam descobrir até 
onde seus alunos podem ir, quais são os ritmos de 
aprendizagem, o quanto pode ser ensinado. "É preciso olhar 
para esse mundo e pensar qual projeto desenvolver para que as 
crianças não sejam fatalidades do destino social. A escola 
precisa ter uma utopia. Caso contrário, não há sentido em sua 
existência", lembra Rosely. Ela vislumbra uma possibilidade de 
acomodação de funções entre escola e família. O primeiro passo 
seria a escola (pública e privada) parar de atender os pais como 
clientes e de querer alunos ideais e homogeneidade. Em 
contrapartida, os pais precisariam esquecer a formação escolar 
do filho. "É possível um diálogo, mas que tenha como foco 
principal a educação da criança, e não do 'meu filho', do 'meu 
aluno'. Deveriam se reunir para dialogar a respeito do projeto 
que a escola pratica com as crianças", opina. O importante é não 
perder de vista o sujeito, cuja maturidade de aprender os 
conteúdos e as coisas da vida por conta própria está se 
constituindo (p. 05). 
 

É importante que a família participe no processo de ensino-

aprendizagem, contanto que compreenda a escola e acredite no ensino que a 

escola tem para oferecer. Nesse sentido, Bhering e Nez (2002) afirmam: 

 

A importância do envolvimento de pais nesta fase é então 
autoexplicativa: a família e escola/creche, juntas, podem 
promover situações complementares e significativas de 
aprendizagem e convivência que realmente vão ao encontro às 
necessidades e demandas das crianças e de ambas as 
instituições. Apesar de haver diferenças distintas entre as 
obrigações da família e da escola, há também responsabilidades 
e objetivos comuns entre elas. Criar condições, ambientes e 
atividades favoráveis para o desenvolvimento da criança é um 
dos objetivos (e desejos) de ambas as instituições. A família e a 
escola dividem e partilham suas responsabilidades no que diz 
respeito à educação e a socialização das crianças. Desta forma, 
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o envolvimento de pais na escola/creche é, atualmente, 
considerado um componente importante e necessário para o 
sucesso das crianças (p. 65). 

 
Deste modo, o envolvimento dos pais com o cotidiano escolar de seus 

filhos torna-se um componente essencial para o sucesso do trabalho escolar, 

desde que escola e família busquem juntos contribuir para o desenvolvimento 

infantil. De acordo com Perez (2007), 

 
Poderíamos pensar em melhorias na relação família escola, 
refletindo sobre a necessidade de a escola conhecer mais a 
realidade de seus alunos e o que as famílias desejam para 
seus filhos. Mais do que isso, seria importante a escola adquirir 
meios de estabelecer uma comunicação mais eficiente e 
equilibrada com as famílias, no sentido de discutirem 
dificuldades presentes na educação das crianças, buscando de 
forma coletiva encontrar estratégias adequadas para o 
enfrentamento e incentivo à escolarização, pautadas por uma 
relação família-escola que considere a diversidade de 
características inerentes a cada instituição (p.168). 
 

Uma relação mais equilibrada entre família e escola é de ganho para 

ambas as partes no processo educativo.  A vivência escolar proporciona à 

criança a possibilidade de estabelecer relações diversificadas, de fazer novas 

descobertas, de superar desafios, enfim de se desenvolver. Nessa perspectiva, 

cabe à escola esclarecer aos pais sobre a importância do desenvolvimento 

infantil e do trabalho realizado com as crianças para que este ocorra da melhor 

forma. É necessário mudar a forma de pensar dentro e fora da escola. Ambas 

as partes, família e escola, deveriam compreender e viver a corporeidade. 

Conforme Chinellato (2010), 

 

Precisamos de uma nova ecologia do homem baseada não 
mais na separação entre processos mentais e processos 
corporais, e, sim, no entendimento de que estes se mostram 
inextricavelmente indissociáveis. É a partir de nossa 
corporeidade plena, ou seja, dessa complexa comunhão entre 
intelecção e vivências sensíveis, que tecemos quaisquer 
significações do mundo (p. 126). 
 

A partir dos subsídios teóricos oferecidos pelos autores abordados, de 

todas as reflexões trazidas até aqui sobre a corporeidade infantil, a prática 
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pedagógica da professora e a possível interferência familiar nessa prática, 

traremos os resultados da pesquisa de campo que permeou este trabalho, 

onde poderemos responder com mais propriedade a essas questões.  
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Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo; se é 
triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los 
sentados enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, 
sem valor para a formação do homem. (Carlos Drummond de 
Andrade) 
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CAPÍTULO 3  
INDO A CAMPO: OS PASSOS DA PESQUISA  

E A ANÁLISE DOS DADOS 
 
 

O presente capítulo apresenta os resultados da pesquisa de campo 

desenvolvida, indicando os caminhos e recursos metodológicos utilizados para 

a percepção do lugar ocupado pela corporeidade na prática pedagógica 

direcionada ao 2º período da educação infantil de uma escola da rede privada 

de ensino da cidade de São João del Rei/MG e das interferências que os 

familiares exercem sobre esta prática. Em seguida, é apresentada a análise 

dos dados coletados durante essa fase.  

 

3.1 Os passos da pesquisa 

 

Ao cursar Pedagogia no período de 2005 a 2008, me deparei com a 

temática corporeidade e me encantei ao descobrir que nós, seres humanos, 

somos seres integrais, únicos. Percebi que, como educadora, sou participante 

desse desenvolvimento integral infantil e cabe a mim proporcionar dentro do 

ambiente escolar práticas pedagógicas que contribuam para esse 

desenvolvimento. A cada período estudado, a cada disciplina ensinada por 

meus professores do curso superior em pedagogia na UFSJ - Universidade 

Federal de São João del-Rei, tinha a certeza de que havia escolhido a 

profissão certa: ser educadora de crianças. Porém, ao me deparar com a 

instituição escolar, percebi que o que havia aprendido durante minha 

graduação sobre corporeidade não condizia com a realidade ali expressa 

diante dos meus olhos. Foi então que passei a ficar inquieta diante dessa 

tradição histórica escolar que tem em seu cerne a formação cognitiva e tende a 

preparar as crianças para cursarem o ensino fundamental visando uma 

alfabetização precoce.  

Sendo assim, ao perceber a corporeidade como a formação integral do 

ser humano e que havia algo que a impedia de acontecer no âmbito escolar, 

houve a necessidade de análise das possíveis interferências que impedem o 

ensino escolar voltado para esse desenvolvimento total do ser. Nessa 
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perspectiva, a pesquisa insere-se numa abordagem qualitativa. De acordo com 

Neves (1996), a pesquisa qualitativa costuma ser 

 

(...) direcionada, ao longo de seu desenvolvimento; além disso, 
não busca enumerar ou medir eventos e, geralmente, não 
emprega instrumental estatístico para análise de dados, seu 
foco de interesse é amplo e parte de uma perspectiva 
diferenciada da adotada pelos métodos quantitativos. Dela faz 
parte a obtenção de dados descritivos mediante contato direto 
e interativo do pesquisador com a situação objeto de estudo. 
Nas pesquisas qualitativas, é frequente que o pesquisador 
procure entender os fenômenos segundo a perspectiva dos 
participantes da situação estudada e, a partir daí, situe sua 
interpretação dos fenômenos estudados. (...) Compreende um 
conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a 
descrever e a decodificar os componentes de um sistema 
complexo de significados (p. 01). 
 

Portanto, a pesquisa qualitativa tem o pesquisador como peça 

fundamental, uma vez que este tem contato direto com os sujeitos e o espaço 

investigado. Pretende-se, então, realizar um cruzamento de dados referentes 

às observações das aulas, as entrevistas com a professora e pedagoga e as 

entrevistas com os familiares das crianças, com base também nos autores e 

autoras que embasaram a teoria desse estudo até aqui. Nesse sentido, foram 

utilizadas para a coleta de dados entrevista e observação direta da prática 

pedagógica da professora regente do 2º período da educação infantil da escola 

investigada, entrevista com a pedagoga da escola que acompanha o trabalho 

pedagógico desenvolvido pela professora e entrevista com as mães dos alunos 

da turma investigada. Também foi utilizado o registro fotográfico de situações 

significativas ocorridas no contexto educacional observado.  

O primeiro ponto de partida para a coleta de dados foi ir a campo. Para 

alcançar esta finalidade, a pesquisa de campo realizou-se em três momentos. 

O primeiro foi a observação, com registro, no diário de campo, das situações 

apresentadas no desenvolvimento da prática pedagógica de uma professora 

regente do 2º período da educação infantil de uma escola da rede privada da 

cidade de São João del Rei – MG.  

Por que o ensino privado? Ao vivermos em um mundo voltado para o 

capitalismo e a produtividade possivelmente dentro de um ensino privado 

encontraremos uma interferência maior dos familiares na educação dos filhos, 
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visto que, para eles, este tipo de ensino acaba se tornando uma forma de 

investimento. 

Também se percebe que a criança passou a ser vista como uma 

continuidade das conquistas paternas e como uma possibilidade de aposta 

para o futuro, despertando a preocupação com uma melhor educação dos 

filhos. A educação nas escolas privadas passa a ser vista como um produto, 

melhor dizendo, um serviço que se adquire e que sendo adquirido pelo valor do 

mercado, acaba preocupando quem o oferece em relação à qualidade do que é 

ofertado. Ela passou para a lista de bens de consumo e os pais passaram a ser 

tratados e a se reconhecerem como consumidores ou clientes. Quem compra 

um produto quer ficar satisfeito ou quer ter razão (FERNANDES, 2006). 

Outro fator que me fez escolher esse tipo de escola foi a minha 

experiência profissional como educadora. Ao ser professora de uma rede 

privada de ensino e também de uma rede pública, pude vivenciar a diferença 

que a interferência familiar exerce no espaço escolar privado. Ela se faz muito 

maior e mais conflitante do que no ensino público. Foi nesse espaço escolar 

que percebi o que Fernandes (2006) observa ao relatar sobre o ensino privado: 

 

A qualidade passa a ser reivindicada pelas famílias que 
contratam o serviço da escola privada. A expressão ‘cliente’ 
acaba sendo utilizada por alguns setores educacionais, porém 
não é bem vista por alguns docentes. A educação parece ficar 
convertida em uma mera relação comercial que a escola 
proporciona através de seus profissionais. Reinando um 
contrato financeiro, as famílias delegam à escola a educação 
de seus filhos. As escolas se esforçam para mostrarem aos 
pais todo o recurso tecnológico que possuem: laboratórios, 
salas de informática, disciplinas além das que são obrigatórias 
e atividades como capoeira, judô, teatro, coral ou balé. Neste 
quadro de relações que se estabelece a escola se compromete 
a preparar os filhos para o futuro e os pais, por sua vez 
participam das festas, enviam dinheiro para excursões ou 
eventos extraescolares (p. 37-38). 

Ao escolher a rede privada de ensino como local para minha pesquisa, 

meu primeiro passo foi ir a campo para observar a prática pedagógica da 

regente e o cotidiano escolar dos alunos na busca de respostas através da 

observação. Marconi e Lakatos (2003) definem observação como  

uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e 
utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da 
realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também 
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em examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar (p. 
190). 
 

     Na observação, os fatos são percebidos de forma direta, sem que 

haja qualquer tipo de intermediação, sendo considerada uma vantagem, em 

comparação aos demais instrumentos (GIL, 1999).  

Juntamente com a observação, também foi utilizado o registro 

fotográfico como recurso de análise e registro de momentos significativos da 

prática pedagógica observada com o objetivo de relatar a realidade através das 

imagens e auxiliar a análise do observado. Segundo Mendonça et al (2004), 

 A abordagem visual é um enfoque metodológico na qual o 
pesquisador, ao estudar um fenômeno social, utiliza imagens 
como fonte de dados. É importante chamar a atenção que os 
métodos visuais podem utilizar tanto imagens estáticas 
(fotografias), quanto imagens em movimento (filmes e vídeos). 
Como um método de pesquisa, a abordagem visual leva em 
consideração aspectos como a subjetividade do indivíduo que 
registra as imagens, bem como aquilo que ele escolheu incluir 
ou excluir da imagem que foi capturada (p. 01). 

Deste modo, poderia melhor relacionar os fatos ocorridos na prática 

observada com a teoria aqui apresentada, buscando uma melhor compreensão 

na interpretação dos dados.  

Durante este capítulo, a escola será chamada pelo nome fictício 

“Alegria” e, da mesma forma, também será dado nome fictício para a 

professora regente. A escola Alegria funciona no período da tarde. Ela oferta a 

educação infantil que abrange desde o maternal 1 (crianças a partir de 1 ano e 

meio de idade) até o 2º período, como também o Ensino fundamental 1 com 

turmas do 1º ao 5º anos. Percebe-se, que a maior parte dos alunos que conclui 

a Educação infantil nessa instituição permanece no ensino fundamental, 

visando uma continuidade no ensino ofertado. A escola tem 16 anos de 

existência e seu grupo gestor é composto por três diretoras, sendo uma 

financeira, outra, administrativa e a terceira, pedagógica. A diretora pedagógica 

atua como pedagoga, auxiliando as professoras, famílias e crianças da escola. 

A escola tem apenas uma turma de cada série/ano escolar e por isso foi 

possível somente investigar uma turma do 2º período da educação infantil. A 

professora regente, que aqui será chamada pelo nome de Maria, leciona há 16 
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anos, desde a fundação da escola, é formada em Normal Superior e, durante o 

período da coleta de dados, estava terminando uma pós-graduação em 

Educação Empreendedora.  

Durante o período de observação, a professora Maria estava regendo 

uma turma do 2º período composta por 13 alunos. O período de observação se 

deu no primeiro semestre do ano de 2013, mais precisamente, a partir do mês 

de abril  e se estendeu até princípio de junho, pois, por orientação da 

pedagoga, era preciso esperar a adaptação das crianças no inicio do ano letivo 

e, também, o período de observação não poderia ocorrer no segundo semestre 

para não atrapalhar os ensaios da festa da família, que aconteceria em 

setembro, semana da criança, em outubro, feira do livro, em novembro, e da 

formatura, em dezembro. Segundo a pedagoga, devido às festas 

proporcionadas pela escola no segundo semestre, as crianças passariam a 

maior parte do tempo ensaiando, já que, nelas, haveria musical e, na formatura 

em especial, uma peça teatral que demandaria muito tempo de ensaio. 

As observações foram realizadas três vezes por semana em dias 

alternados, no período das 13h às 17h. Foram 4 horas de observação por dia, 

3 dias por semana, durante 9 semanas, totalizando uma carga horária de 108 

horas. Fui muito bem recebida pela escola, que se mostrou aberta à 

participação na pesquisa. Confiaram plenamente na proposta e não tiveram 

receio da minha presença na escola. Naturalmente, a diretora pedagógica quis 

saber o tema de minha pesquisa e, antes de iniciar o período de coleta de 

dados, tive que explicar para ela os objetivos que me levaram a escolher a 

escola como ambiente para minha pesquisa. Durante todo o período, não tive 

problemas quanto a minha presença dentro da escola e tudo transcorreu da 

melhor forma possível. Foi um período enriquecedor na minha vida tanto como 

pesquisadora, como também como professora. 

O segundo momento da ida a campo se deu pela entrevista com a 

professora Maria e com a pedagoga da escola. Gil (1999) conceitua 

a entrevista como “uma forma de interação social. Mais especificamente, é uma 

forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a 

outra se apresenta como fonte de informação” (p. 117). É um momento de 

flexibilidade, pois o entrevistador pode esclarecer o significado das perguntas e 

adaptar-se mais facilmente às pessoas e às circunstâncias em que se 
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desenvolve a entrevista; possibilita captar a expressão corporal do 

entrevistado, bem como a tonalidade de voz e ênfase nas respostas; há 

possibilidades de conseguir informações mais precisas, podendo ser 

comprovadas, de imediato, as discordâncias; possibilita a obtenção de dados 

referentes aos mais diversos aspectos da vida social, como também a 

obtenção de dados em profundidade acerca do comportamento humano; os 

dados obtidos são suscetíveis de classificação e de quantificação (MARCONI E 

LAKATOS, 2003). 

Dessa forma, as conversas com a professora e pedagoga aconteceram 

e transcorreram tranquilamente. As conversas foram gravadas e transcritas 

para análise dos dados obtidos. Os conteúdos das entrevistas foram essenciais 

para melhor elucidar os dados obtidos com a observação das práticas 

pedagógicas, revelando elementos que não poderiam ser detectados somente 

com a observação.  

O terceiro momento se constituiu com as entrevistas realizadas com as 

mães dos alunos para possibilitar a resposta para umas das perguntas que 

orienta este estudo: os pais interferem na prática pedagógica da professora em 

relação à corporeidade? Foram entrevistadas dez mães, faltando três para 

completar a quantidade de alunos da sala. A mãe de uma aluna marcou 

encontro comigo várias vezes, porém nunca compareceu, enquanto as outras 

duas mães alegaram que não tinham tempo disponível para estarem sendo 

entrevistadas, nem quando ofereci para que elas escolhessem o local onde 

poderiam ser entrevistadas.  

Partiremos agora para a análise do que foi observado na prática 

pedagógica desenvolvida na turma de 2º período da Educação Infantil 

pesquisada, juntamente com a análise do posicionamento da professora e 

pedagoga. Estes dados foram organizados em quatro categorias temáticas, 

permitindo uma análise mais direcionada aos interesses deste estudo. 

3.2 A análise dos dados 

 

A Educação Infantil possui um papel importantíssimo na formação da 

personalidade da criança, visto que permite a sua adaptação à vivência em 

comunidade, em grupos que vão além dos limites familiares, e contribui para a 
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formação do eu. Para compreendermos melhor os dados obtidos pela 

observação, o eixo estruturador a ser utilizado será fundamentado na teoria 

psicogenética walloniana como também em autores que abordam a temática 

da corporeidade. Sendo assim, abordo questões relativas à rotina diária dos 

alunos e professora, às relações sociais dentro da escola, à forma como a 

corporeidade se faz presente no cotidiano escolar das crianças e a possível 

existência de práticas pedagógicas voltadas principalmente para o 

desenvolvimento cognitivo, visando a preparação das crianças para a 

alfabetização ou, até mesmo, a alfabetização dessas crianças, cuja idade é de 

apenas cinco anos.   

Ao ingressar na escola, a família ainda se constitui no grupo referencial 

por excelência para a criança. No entanto, a escola proporciona uma 

diversificação dos grupos nos quais a criança poderá se inserir. O papel do 

grupo formado por crianças da mesma idade passa a ser o de favorecer a 

aprendizagem social, ou seja, o convívio com os padrões e regras sociais.  

O período de observação na escola Alegria foi de grande valia para 

compreendermos o desenvolvimento da criança de 5 anos e algumas ações 

significativas que revelaram o estágio do personalismo e a importância que o 

educador tem nesse momento para o desenvolvimento infantil. Os dados a 

serem apresentados a seguir foram analisados e organizados em categorias 

temáticas. Eles consistem no conjunto de informações obtidas pelas diferentes 

fontes empregadas para coleta de dados, ou seja, durante a observação, 

narrada no diário de campo e na análise das imagens, como também, 

na transcrição das falas das pessoas entrevistadas. Vale destacar que os 

familiares das crianças aqui investigadas assinaram um documento permitindo 

o uso de imagem dos seus filhos nesta pesquisa e o modelo deste documento 

está anexado no final desta dissertação. Foram estas as categorias: 

“Observando o espaço físico escolar”, “A rotina da sala de aula”, “A 

corporeidade na prática pedagógica: sua manifestação na sala de aula e o que 

pensa a professora” e “Como se posicionam as mães”.  

 

3.2.1 Observando o espaço físico escolar 

O modelo de Educação Infantil tem sido alterado à medida que a 

concepção de educação da criança de 0 a 6 anos atinge objetivos 
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diferenciados, com propostas educacionais explícitas, fundamentadas em 

teorias psicológicas do desenvolvimento infantil. A criança nessa idade passou 

a ser vista como sujeito da educação, com necessidade de atendimento 

qualificado que vise o seu desenvolvimento integral. O meio em que a criança 

está inserida exerce grande influência em seu desenvolvimento. De acordo 

com Wallon (2005), 

 

A realização, pela criança, do adulto em que deve tornar-se 
não segue, pois, um caminho linear, sem bifurcações ou 
desvios.  As orientações-mestras a que normalmente obedece 
nem por isso deixam de representar frequentes incertezas e 
hesitações. Mas quantas outras ocasiões mais fortuitas vêm 
também obrigá-la a escolher entre o esforço e a renúncia! Elas 
surgem do meio – meio das pessoas e meio das coisas. A 
mãe, os amigos, os encontros habituais ou insólitos, a escola: 
outros tantos contactos, relações e estruturas diversas, 
instituições através das quais a criança quer queira quer não, 
deve inserir-se na sociedade. A linguagem interpõe entre ela e 
seus desejos, entre ela e as pessoas, um obstáculo ou um 
instrumento que pode ser tentada a evitar, ou a vencer (p. 31). 
 

O ambiente em que essa criança está inserida é de grande 

importância, ele deve proporcionar o desenvolvimento integral da criança, e o 

que percebi, ao adentrar na escola Alegria, é que seu espaço físico é 

inadequado para atender as necessidades infantis. A escola, a princípio, foi 

fundada ocupando a lateral e os fundos de uma igreja evangélica. 

Anteriormente, era composta apenas por 5 salas e, com o passar dos anos, a 

procura pela escola aumentou e, aos poucos, foram sendo construídas mais 

salas e um pequeno pátio. Hoje, a escola é composta por 9 salas de aula, uma 

brinquedoteca e videoteca, uma secretaria, um pequeno espaço coberto para o 

parque feito de brinquedos de plástico e outro pequeno espaço para o parque 

feito de brinquedos de ferro.  
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Fotos 1 e 2 – Parque de ferro 

 
 

Fotos 3 e 4 –  Parque de plástico 

 

Também tem dois banheiros, um feminino e um masculino com 

capacidade para três pessoas cada um; um pequeno corredor que é feito de 

refeitório para os maternais, e um pátio onde são realizadas as atividades 

físicas. Geralmente, é, nesse espaço, que ocorrem as aulas de Educação 

Física, porém, caso alguma professora queira levar seus alunos para fazerem 

atividades fora de sala, só é permitido se não for o dia da aula especializada, 
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pois o espaço é utilizado por todas as turmas durante a semana. Um dos 

problemas observado é que a maior parte das salas de aula da escola fica de 

frente para esse pátio, que sendo restrito em amplitude, quando é utilizado, 

compromete o trabalho realizado nas turmas dentro das salas de aula devido 

ao barulho provocado pelas atividades externas. 

 

 

Foto 5 – Pátio onde ocorre a aula de Educação Física 

 

Durante a entrevista, a professora Maria deixou muito claro essa falta 

de espaço físico e o como esta comprometia a utilização de outros espaços. Ao 

ser indagada se utilizava práticas pedagógicas em outros espaços além da sala 

de aula ela respondeu: 

 

Sim, ultimamente não tenho usado muito por causa do 
crescimento da escola, que, é... aumentaram algumas turmas, 
quarto e quinto ano e tem os dias de Educação Física. Aí, 
agora, a partir daquela data que eu te falei que ia mudar, já 
tenho descido mais com eles e tenho olhado um horário assim 
que não tem ninguém na quadra para poder trabalhar, mas eu 
fiquei um tempinho sem trabalhar. Mas geralmente eu gosto 
muito de trabalhar com eles, é o corpinho deles. 
 

No tempo em que fiquei observando sua prática, apenas em dois 

momentos, a professora Maria saiu da sala para utilizar o espaço externo da 

escola. Vale ressaltar que, quando ela foi entrevistada, o período de 

observação já havia acabado, e ela me afirmou que, depois que parei com as 

observações, ela começou a sair mais com sua turma para utilizar outros 
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espaços, pois, segundo ela, minha presença contribuiu para que percebesse o 

quanto estava prendendo seus alunos dentro de sala de aula.  

Todos fomos crianças um dia e sabemos o quanto as crianças 

precisam de espaço para se expressar, desenvolver, brincar, correr, pular. A 

escola Alegria cresceu com o passar dos anos, mas o que parece é que seus 

fundadores “esqueceram” de procurar um espaço mais amplo e adaptá-la ao 

novo empreendimento. O documento de Introdução do Referencial Curricular 

Nacional (1998) ressalta: 

 

O espaço na instituição de educação infantil deve propiciar 
condições para que as crianças possam usufruí-lo em benefício 
do seu desenvolvimento e aprendizagem. Para tanto, é preciso 
que o espaço seja versátil e permeável à sua ação, sujeito às 
modificações propostas pelas crianças e pelos professores em 
função das ações desenvolvidas. Deve ser pensado e 
rearranjado, considerando as diferentes necessidades de cada 
faixa etária, assim como os diferentes projetos e atividades que 
estão sendo desenvolvidos. [...] Na área externa, há que se 
criar espaços lúdicos que sejam alternativos e permitam que as 
crianças corram, balancem, subam, desçam e escalem 
ambientes diferenciados, pendurem-se, escorreguem, rolem, 
joguem bola, brinquem com água e areia, escondam-se etc  (p.  
69). 
 

Entendemos que essa falta de adequação do espaço escolar à nova 

realidade da escola Alegria compromete negativamente o processo de ensino-

aprendizagem infantil. E tanto professora quanto alunos são impedidos de 

vivenciarem práticas que possibilitem momentos lúdicos, atraentes e 

prazerosos fora de sala de aula.  

Se a professora não desenvolvia suas práticas fora de sala de aula 

surgiu então à indagação: O que estava acontecendo dentro da sala de aula? 

 

3.2.2 A rotina da sala de aula 

 

A sala de aula é ampla, arejada e fica localizada no segundo andar. É 

composta por 4 mesas com 4 cadeiras em cada mesa, lousa, armário da 

professora, estante para os alunos colocarem suas mochilas e pastas, uma 

mesa e uma cadeira para a professora, há enfeites na parede (Alfabeto, 
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numerais de 0 a 10, combinados, etc.). É uma sala bem arrumada e 

organizada. 

 
Foto 6 – Sala de aula 

 

A rotina era quase sempre a mesma: todos os dias a professora 

utilizava o material didático e a apostila complementar (produzida pela 

professora e pedagoga da escola). Geralmente, as crianças chegavam e já 

havia um brinquedo pedagógico em cima da mesa, enquanto isso a professora 

ficava conferindo as agendas e colando as tarefas (atividades que a professora 

mandava xerocar, comumente, atividades voltadas para a alfabetização). 

Depois, ela reunia a turma na rodinha, conversavam um pouco, explicava a 

atividade da apostila e as crianças iam para seus lugares para fazerem a 

atividade.  

 

 
Fotos 7 e 8 – Primeiro momento: explicando as atividades na rodinha  

O combinado é manter os braços cruzados e controlar o corpo durante a explicação. 
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Fotos 9 e 10 – Segundo momento: continuação da explicação na lousa  

 
Fotos 11 e 12 – Terceiro momento: fazendo a atividade escrita  

 

Após o término da atividade, a criança deveria escrever o nome 

utilizando a ficha no verso da página trabalhada na apostila. 

Em seguida, desciam para lavar as mãos, ir ao banheiro e voltavam 

para a sala de aula para lanchar. Após, saíam de sala novamente, desta vez 

para o recreio (cada dia em um lugar: um dia no parque de brinquedos de ferro, 

no outro dia, no parque de brinquedos de plástico e, quando tinha espaço, iam 

para o pátio central). O recreio durava mais ou menos uns 15 a 20 minutos, 

pois não podiam demorar, visto que havia outras turmas que queriam utilizar os 

espaços externos.  
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Fotos 13 e 14 – Hora do lanche 

 

 
Fotos 15 e 16 – Após o recreio, novamente atividade dentro de sala. 

 

Quando o recreio terminava, as crianças subiam para a sala 

novamente e iam fazer outra atividade da apostila. Percebi que os 15 minutos 

fora de sala era pouco diante de toda energia que possuíam. Geralmente, eles 

voltavam mais agitados e demonstravam estar chateados por brincarem tão 

pouco, alguns até reclamavam dizendo: mas já terminou o recreio? Ah! 

Prosseguiam com os mesmos combinados: corpo parado e olhinhos na 

professora, enquanto ela explicava a atividade. E, assim, a prática se repetia 

conforme na primeira atividade anterior ao recreio descrita.  

Para finalizar o dia, brincavam mais uma vez com o brinquedo 

pedagógico ou com a massinha até terminar a aula. No final da aula, a 

professora não tinha contato com os familiares. Os alunos desciam em fila 

juntamente com a professora para um salão, onde ficavam aguardando os 

familiares, enquanto a diretora pedagógica e algumas funcionárias da escola 

chamavam as crianças pelo microfone.  

Esta era a rotina da turma investigada. Com o passar dos dias o que se 

via era uma rotina onde as crianças passavam a maior parte da tarde dentro da 
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sala de aula. Vale destacar que a professora Maria mantinha um ótimo 

relacionamento com as crianças. Foram muitos os momentos em que havia 

troca de carinho entre a professora e as crianças. Eram beijos e abraços, o 

colo da professora era o lugar favorito das crianças. Quando existiam situações 

de conflito, a professora se abaixava para conversar com as crianças olho no 

olho e sempre resolvia as questões de forma amigável. Ela sempre estava 

atenta quando alguma criança precisava de atenção durante a atividade ou 

momento de lazer. Os momentos em que a professora perdia o controle da 

turma eram geralmente devidos à rotina maçante dentro de sala.  As atividades 

escritas chegavam a reinar a maior parte do tempo. Mesmo quando brincavam, 

na maioria das vezes, era dentro de sala, ora com brinquedos pedagógicos 

(jogos de montar, quebra-cabeça), quando as crianças permaneciam sentadas, 

ora com massinha, ora brinquedos de montar sílabas e palavras. Eles saíam de 

sala apenas para lavar as mãos e brincarem de dez a quinze minutos no pátio 

ou parque. Percebia o desgaste físico e mental da professora e a inquietação 

das crianças. Momentos de concentração realmente são necessários e devem 

acontecer dentro da escola, porém o maior problema, na turma da professora 

Maria, era a quantidade de horas em que estas crianças passavam dentro de 

sala. A professora se desgastava, passando a maior parte do tempo chamando 

a atenção de seus alunos quanto à postura e comportamento dentro de sala, 

em contrapartida quanto mais intensa a rotina, mais os alunos ficavam 

inquietos e dispersos. Durante meu período de observação nunca presenciei 

um momento de leitura ou contação de histórias. Foi então que um dia 

perguntei para a professora Maria: - Você conta histórias para as crianças? Ela 

respondeu que sim, contava, mas ultimamente não estava contando pois 

estava preocupada com o desenvolvimento da turma já que nos últimos meses 

do ano letivo teria menos tempo para aplicar as atividades das apostilas por 

causa da quantidade de ensaios para as festas e eventos da escola. Dentre 

eles a formatura, tão esperada pelos familiares e crianças. Com tudo isso 

acontecendo, a pergunta que ficava dentro de mim era: e o desenvolvimento 

infantil e o trabalho com a corporeidade? Existia também lugar para eles dentro 

dessa escola?  
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3.2.3 A corporeidade na prática pedagógica: sua man ifestação na 

sala de aula e o que pensa a professora 

 

Por que a professora Maria não saía da sala de aula com seus alunos? 

Seria somente a falta de espaço, ou também uma falta de percepção da 

importância do trabalho com os corpos das crianças? Seria a pressão que a 

professora sofria da direção escolar, dos familiares? Enfim, a cada dia que 

passava, o que ficava claro é que quase não se percebia um trabalho com a 

corporeidade em suas práticas, ou seja, um trabalho integrador, em que 

emoções, movimentos e pensamentos estivessem presentes. O período de 

observação da prática pedagógica da professora Maria foi de extrema 

relevância para que, como pesquisadora, percebesse como era complexa e 

quase inexistente uma educação voltada para a corporeidade infantil. Segundo 

Galvão (2007): 

No que concerne aos procedimentos metodológicos para ter 
acesso à criança, Wallon elege a observação como 
instrumento privilegiado da psicologia genética. A observação 
permite o acesso à atividade da criança em seus contextos, 
condição para que se compreenda o real significado de cada 
uma de suas manifestações: só podemos entender as atitudes 
da criança se entendemos a trama do ambiente no qual está 
inserida (p. 36). 

Ao observar a prática pedagógica da professora Maria e o 

comportamento das crianças durante as aulas ministradas, ficava cada vez 

mais clara a preocupação exacerbada com o seu desenvolvimento intelectual. 

Praticamente a maioria das atividades era voltada para a leitura e escrita e, 

quando existia alguma atividade diferente, o objetivo principal era auxiliar na 

alfabetização como, por exemplo, jogos de montar palavras, massa de modelar 

para desenvolver a habilidade motora das mãos e, com isso, futuramente a 

criança ter uma letra legível e bonita, etc. Como era difícil uma valorização dos 

movimentos no espaço escolar. Por onde passava via crianças dentro de sala a 

maior parte do tempo e quando tinham a oportunidade de se libertarem era 

uma alegria imensa, corpos saltando de alegria, inquietos na fila, crianças 

curiosas e ansiosas perguntando para a professora – Nós vamos brincar no 

parque, professora? – De que vamos brincar? Era como se estivesse vendo 

passarinhos que são soltos de suas gaiolas e saem voando sem destino. A 
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fragmentação do ser humano ficava clara ao observar a rotina da turma 

investigada, um excesso de preocupação com letras, números, cálculos, 

atividades de raciocínio, leitura, escrita. O desenvolvimento infantil ficava à 

mercê dessa fragmentação e cada vez mais distante de práticas voltadas para 

o desenvolvimento global da criança.  

O movimento, antes de estabelecer relação com o meio físico, primeiro 

atua sobre o meio humano, atingindo as pessoas através de seu teor 

expressivo. Ele tem um papel maior do que uma mera relação com o mundo 

físico e é fundamental para o desenvolvimento da cognição e da afetividade 

desde o nascimento. O movimento tem como função primeira ajudar a 

desenvolver a afetividade das crianças. E na medida em que a criança começa 

a realizar uma relação com o mundo físico, através do movimento, ela 

consequentemente desenvolve sua dimensão cognitiva (WALLON, 1975). 

Estar ali observando, me fez perceber uma prática conflitante com as 

respostas durante a entrevista com a professora Maria. Em uma de suas falas 

sobre a importância do movimento para a criança, ela respondeu: 

 

Sim eu acho importante os movimentos, eu acho que a gente 
não tem que pegar a criança e largar ela na quadra, correndo 
pra lá e pra cá, do jeito que ela quer brincar, eu acho que a 
gente deve dar uma direção, também, nas brincadeiras, nas 
atividades pra também a gente trabalhar aquilo que a gente 
quer, pra mais tarde colher o fruto de uma boa escrita, de uma 
boa coordenação motora. 

Ela falava sobre a importância de se movimentar e privava suas 

crianças de fazerem isso a maior parte do tempo. Mesmo falando que o 

movimento é importante, fica nítida a grande preocupação quanto à preparação 

da criança para a escrita, deixando de lado a amplitude e relevância que o 

movimento tem na vida do ser humano. O movimento é de grande valia para o 

desenvolvimento psicológico da criança. Enquanto expressões de natureza 

afetiva, os movimentos podem gerar emoções e ser resultado delas. O papel 

da escola é o de promover desenvolvimento da personalidade da criança, e 

isso significa ultrapassar o mero provimento das funções intelectuais. Cabe, 

portanto, à escola, promover experiências que estimulem o crescimento da 

inteligência conjuntamente com a afetividade. Os aspectos afetivo, cognitivo e 

motor não devem ser concebidos separadamente, uma vez que o ser integra 
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esses aspectos (WALLON apud ALMEIDA, 1997).  Como afirmam Freire e 

Scaglia (2009),  

Uma pedagogia do movimento, fundada na ideia de 
complexidade, deveria definir, como conteúdos básicos, 
atividades que estivessem de acordo com esse conceito, que, 
ao contrário de estabelecer padrões de movimento e fechar as 
possibilidades de ação, criassem um leque imprevisível e 
ilimitado de possibilidades. [...] Tudo leva a crer, portanto, que, 
quanto mais diversificadas forem as situações novas, maior o 
leque de possibilidades que se formará o que equivale a dizer 
que mais ampla poderá ser a atuação da inteligência, 
independente de se tratar de motricidade, de racionalidade, de 
afetividade ou de outra dimensão qualquer (p. 154).  

No entanto, para a professora Maria, o movimento é importante, 

contanto que seja na hora certa: no recreio e nas atividades físicas ou então 

como meio para ajudar a aprendizagem da leitura e escrita. Ao ser perguntado 

se Maria via relação entre aprendizagem e movimento, ela respondeu: 

Um tá interligado com o outro, né? Porque através de uma 
brincadeira ou de um jogo a gente pode ensinar matemática, a 
gente pode ensinar as letrinhas. A gente pode ensinar muita 
coisa. 

Nas falas acima, Maria respondeu pensando nas atividades realizadas 

fora de sala de aula, porém, ao ser indagada sobre o papel do movimento 

dentro de sala de aula, a falta do movimento ficou ainda mais nítida conforme 

podemos ver no fragmento que se segue:  

Olha, dentro de sala de aula, eu acho mais complicado, porque 
querendo ou não a gente precisa que a criança fique mais 
quieta pra gente estar passando as atividades pra ela. Se ela 
movimenta muito o corpinho, o outro já fica mais agitado, eles 
começam a falar muito, entendeu?, eles começam a subir em 
cima da mesa, em cima da cadeira. Eu acho que dentro da 
sala, eles têm que ficar um pouquinho mais quietos, 
dependendo da atividade que você dá.  

Podemos observar uma extrema preocupação em adestrar os corpos 

durante as atividades dentro de sala de aula: braços cruzados na frente do 

peito, cabeça deitada na carteira, corpos imóveis nas cadeiras. De acordo com 

Pereira (2011), 

 

Há uma preocupação quase compulsiva de muitos educadores 
em trabalhar com a transmissão de conteúdos. Assim, o 
movimento natural da criança e a ela imprescindível, acaba 
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sendo visto com um fator que perturba a disciplina e prejudica 
a aprendizagem, sendo imposta à criança uma imobilidade 
contrária as suas necessidades. Não se pode esquecer que, 
positivas ou negativas, as marcas deixadas pela escola – 
relações vivenciadas e situações experimentadas, ficarão 
registradas na vida das crianças (p. 22).  
 

 
Vale salientar aqui a noção falsa que se tem de que movimento implica 

bagunça ou desordem, proporcionar aulas dinâmicas, diferentes e prazerosas 

contribuirão ainda mais com o desenvolvimento infantil. Nesse sentido, Wallon 

(1975) complementa que:  

A disciplina pode ser encarada sob perspectivas diferentes 
conforme a tarefa do professor é considerada puro ensino ou 
educação e se o aluno é considerado uma simples inteligência 
à qual se fornecem conhecimentos ou como um ser a formar 
para a vida.  
No primeiro caso, é a concepção tradicional que prevalece: 
disciplina formal e colectiva. Trata-se de obter a tranquilidade, 
o silêncio, a docilidade, a passividade das crianças de tal forma 
que não haja nada nelas nem fora delas que as possa distrair 
dos exercícios passados pelo professor, nem fazer sombra à 
sua palavra.  
Mas notou-se que proceder desta forma era prejudicar o 
próprio ensino, proibir a colaboração indispensável da criança, 
reprimir o que melhor pode desenvolver e confirmar os seus 
conhecimentos como a sua curiosidade, o seu interesse, as 
suas iniciativas intelectuais; verificou-se que não havia forma 
de se dirigir à inteligência da criança sem se dirigir à criança no 
seu todo [...] (p. 379). 

 
Trabalhar a criança na sua totalidade não é uma tarefa difícil, pois, 

como observa Pereira (2011), as atividades lúdicas e artísticas, que 

desenvolvem a corporeidade, atuam na inteireza do ser. Através das 

brincadeiras, jogos cantados, musicalização entre outras formas de movimento 

expressivo, surgem novas possibilidades de aprendizagem, o que torna as 

aulas mais vivas e interessantes, abrangendo a afetividade, a cognição e a 

motricidade, além de permitir a interação das crianças entre si e com a 

professora. 

Outro fator que me chamou atenção durante a observação foi que o 

material didático era utilizado com muita frequência. Às vezes, quando a 

criança terminava a atividade, a professora pedia pra ela treinar o seu nome 

completo utilizando a ficha ou escrever, fazer um desenho ou alguma outra 

atividade relacionada com o exercício da apostila da página anterior. E, com 
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isso, as crianças iam ficando mais agitadas, pois permaneciam por muito 

tempo sentadas. Assim, o corpo delas dava sinais de que estava há muito 

tempo parado, como por exemplo, irritabilidade, joelhos em cima das cadeiras, 

visita à mesa ao lado, ou até mesmo pedidos constantes de ida ao banheiro 

com o propósito de dar uma escapulida da aula. Enquanto isso, a professora 

Maria ficava tentando ajudar aqueles que ainda não tinham terminado a 

atividade ou, até mesmo, chamando a atenção de algumas crianças que 

insistiam em passear dentro da sala indo de mesinha em mesinha conversar 

com seus colegas. Afinal, era o que tinham para fazer, pois não podiam sair de 

sala com o espaço externo ocupado pelas outras turmas. 

 

Fotos 17 e 18 – Postura corporal das crianças enquanto faziam as atividades 

escritas 

À medida que as crianças iam terminando as atividades, a ordem era 

dada: - cabeça na mesinha até o coleguinha terminar! Uma forma de controlar 

os corpos das crianças que queriam apenas brincar, conversar, ou até mesmo 

cutucar o outro. De uma coisa podíamos ter certeza: o que elas não queriam e 

nem podiam era controlar seus corpos. É possível permanecer parado com 

cinco anos de idade em algumas brincadeiras infantis como “estátua ou pique 
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gelo”, ou até mesmo em algumas atividades escolares mais atrativas e 

dinâmicas, que tenham sido programadas para terem uma duração menor de 

tempo, pois crianças gostam de colorir e escrever, mas não o tempo todo. O 

que se via era uma falta de variedade nas atividades escolares. Jogos, 

brincadeiras, fantoches, teatro, música, atividades artísticas, em geral, são 

exemplos de que, na educação infantil, existe um universo de práticas 

pedagógicas que contribuem para o desenvolvimento infantil com dinamismo e 

prazer. No que se refere à imobilidade das crianças na escola, Freire (1997) 

manifesta-se da seguinte forma: 

Às vezes falta visão ao sistema escolar, às vezes faltam 
escrúpulos. É difícil explicar a imobilidade a que são 
submetidas às crianças quando entram na escola. Mesmo se 
fosse possível (e não é) que uma pessoa aprendesse melhor 
quando está imóvel e em silêncio, isso não poderia ser 
imposto, desde o primeiro dia de aula, de forma súbita e 
violenta (p. 12). 

 Concentrar-se o tempo todo é algo muito difícil, algumas crianças até 

obedeciam à ordem dada pela professora, mas por pouco tempo, já que seus 

corpos necessitavam de liberdade de expressão. Preocupar-se com o cognitivo 

das crianças era algo visível o tempo todo, mesmo sem palavras, ficava nítida 

a percepção de que a prioridade era alfabetizar.  

 

Fotos 19 e 20 – Postura após término das atividades escritas (antes da intervenção da 

professora e depois) 

Mesmo alfabetizando, é essencial despertar o interesse das crianças 

no processo de ensino-aprendizagem. De acordo com Wallon (1975) 
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A grande dificuldade e o paradoxo do ensino é ter de desviar a 
criança da sua experiência imediata e espontânea para 
interessar por aquilo que não se relaciona directamente com as 
suas necessidades ou desejos actuais. O principal estímulo da 
atenção é o interesse. Suscitá-lo deve ser, evidentemente, o 
objectivo essencial do educador (p. 370). 
 

Muitas vezes, esse desvio de atenção não ocorria de forma natural e 

sim de forma obrigatória, com isso logo as crianças se desinteressavam da 

atividade realizada. Foram raros os momentos em que presenciei um trabalho 

diferente e significativo para o desenvolvimento integral da criança. Vale 

destacar aqui dois momentos. O primeiro momento foi quando a professora 

levou a turma para o pátio central e lá começaram a brincar de jogar uma bola 

dentro de uma cesta de basquete. As crianças ficavam enfileiradas e, uma a 

uma, iam jogando a bola com o objetivo de acertar a cesta. A cada acerto ou 

proximidade de acerto, a professora Maria juntamente com as crianças vibrava, 

torcia, sorria e pulava de alegria. Foi uma prática contagiante! Talvez sem 

perceber, a professora trabalhou cooperação, controle da ansiedade, pois 

tinham que saber esperar a sua vez, respeito a regras, coordenação motora, 

raciocínio, emoção, entre tantos outros aspectos trabalhados. O outro momento 

foi quando a professora, juntamente com seus alunos, fez massinha de 

modelar. Com apenas tinta guache vermelha, farinha de trigo, água e as 

mãozinhas de cada criança, a aula se tornou dinâmica, prazerosa e atrativa. 

Foi uma festa! Também houve aprendizado, troca de emoções, socialização. 

Fiquei feliz em vivenciar o lúdico com as crianças, mesmo sendo apenas uma 

observadora. Ao olhar para cada uma delas, podia sentir uma vibração de 

sentimentos e que realmente ali ocorria um momento de desenvolvimento e 

aprendizado. Pereira (2011) destaca que: 

A experiência lúdica atua sobre a energia, logo mobiliza soma 
e psique, se constituindo uma experiência integradora. [...] 
As atividades lúdicas permitem manifestação, em qualquer 
idade, daquilo que as brincadeiras infantis permitem à criança 
manifestar: a ação do impulso criativo, a espontaneidade do 
ser humano, a alegria de estar inteiro naquele momento, enfim, 
a expressividade (p. 74-75). 

Uma prática pedagógica lúdica contribui para o desenvolvimento infantil 

e produz resultados para toda a vida do ser humano, auxiliando-o no 

desenvolvimento de várias habilidades. Antes de conhecer o mundo das letras, 
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toda criança deve desenvolver outras habilidades mais importantes. 

Coordenação motora, percepção espacial, linguagem, respeito ao outro e 

sociabilidade, por exemplo, são competências que ajudam na vida escolar e 

ainda contribuem para a formação pessoal, por isso, deveriam ser prioridade 

nas instituições que oferecem educação infantil.  

 

Foto 21 – Brincando de basquete com a turma 

 

Foto 22 - Fabricando juntos a massinha de modelar 

O material didático utilizado pela escola Alegria tanto para a professora 

Maria quanto para a Diretora pedagógica é muito importante. A professora, em 

conversas informais durante meu período de observação, chegou a afirmar que 

o material é pago pelos pais e por isso deve ser utilizado com frequência para 

que, com isso, a turma consiga terminar todas as atividades até o final do ano. 

Durante as entrevistas, foi relatado pela professora e diretora que o material 

didático precisou de um material complementar devido a deixar a desejar na 

parte da alfabetização. E esse material complementar foi feito pela própria 



 

110 

 

professora com atividades retiradas de livros e internet com o objetivo de deixar 

a apostila “mais forte”, mais completa, conforme a professora nos relata abaixo: 

A apostila que a gente usa... eu não acho... ela não trabalha 
muito é... o alfabeto... essas coisas assim não. Ela é mais 
temática, tem seus temas, os seus projetos. E eu procuro além 
da apostila, uso a apostila e atrás dela tem uma folha branca 
então eu procuro usar essa folha branca também pra aproveitar 
o espaço da apostila. E a gente também tem o material 
complementar que está ensinando o alfabeto também para a 
criança. Atividades sobre o alfabeto pra eles estarem 
aprendendo. Aí o que eu acho? Eu acho que a apostila deveria 
ser mais completa, por isso que está exigindo esse material 
complementar. 

Entrevistadora:  completa na parte da alfabetização? 

Professora:  Sim, apesar de que nessa idade a gente não 
precisa estar alfabetizando, mas tem que estar apresentando 
pra eles o alfabeto, as sílabas, tem que estar apresentando. Os 
números.  

 

 

Fotos 23 e 24 – Frente e verso da apostila 
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Fotos 25 e 26 – Material complementar 

A professora Maria deixa claro, em sua fala, sua preocupação com a 

alfabetização de seus alunos. Ainda que seja para prepará-los para o primeiro 

ano do Ensino Fundamental, onde muitos ingressarão com apenas seis anos 

de idade. A utilização do material didático é frequente e a intervenção da 

direção escolar em sua prática pedagógica fica evidente quando a professora é 

questionada: 

Entrevistadora:  Você utiliza o material didático com que 
frequência? 

Professora: Diariamente, todos os dias eu uso.  

Entrevistadora:  Quantas atividades por dia? 

Professora:  Duas só, pela apostila eu faço duas.  

Entrevistadora:  Isso é orientado pela direção? 

Professora:  Sim, porque a gente tem o plano de ensino, né? E 
através do plano de ensino a gente tem que seguir o que a 
gente tem que estar dando pras crianças através da apostila. 

É nítido o objetivo de utilizar todo o material didático proporcionado 

pela escola. Tanto a apostila que os pais pagam quanto o material 

complementar que também é pago através de uma taxa de Xerox que é 

cobrada dos pais no início do ano. A diretora pedagógica complementa ao 

dizer: 

 

Nós trabalhamos com o material apostilado do sistema (...) é 
um material com falhas, naturalmente, todo material possui, 
nós não temos um material completo, mas a gente tenta 



 

112 

 

complementá-lo na medida do possível, a gente tenta colocar 
atividades mais práticas. O material é muito bom, trabalha 
diferentes gêneros textuais que agora a gente tem trabalhado 
com eles, né? E a gente vê que é bem diversificado, 
considerando nosso material é bom. 

Há uma grande preocupação em falhar. A visão é de que o 

investimento que está sendo feito na criança pelos familiares deve ter retorno, 

senão a escola ficará com má fama e acabará perdendo seus alunos. É uma 

briga constante no mercado por alunos entre as escolas de rede de ensino 

privado e ganha aquela que oferecer um ensino que dê resultados. Ramos 

(2014), em uma matéria publicada no jornal interativo Hoje em dia com o título 

Brincadeira perde espaço para alfabetização precoce , observa acerca da 

educação infantil nas escolas privadas: 

Na prática, porém, a realidade é outra. Com autonomia para 
definir o próprio projeto pedagógico, escolas privadas 
antecipam cada vez mais a alfabetização. Reduzem o lazer das 
crianças, trocam jogos e brincadeiras por exercícios de escrita 
e leitura e, consequentemente, sobrecarregam os alunos com 
atividades.[...]Não faltam justificativas para a prática. “Muitos 
pais têm pressa de ver o filho lendo e escrevendo e acabam 
transferindo essa ansiedade para as escolas que, para atender 
às expectativas dos adultos, começam a alfabetização ainda no 
ensino infantil”, explica Emiro Barbini, presidente do Sindicato 
das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep-MG). 
Há também uma falsa impressão de que o melhor colégio é o 
que consegue ensinar os alunos a ler e escrever mais cedo. 
 

Ao terminar meu período de observação e entrevistas com a professora 

e diretora, percebi que a prática da professora sofre algumas interferências. 

Uma delas é a falta de maior conhecimento sobre a corporeidade e sua 

complexidade. Pareceu-me que não tinham a visão de seu significado e de que 

trabalhá-la intervém no desenvolvimento da criança. Estou afirmando isso, 

porque a temática corporeidade despertou-lhes grande interesse. Elas 

chegaram a me perguntar o que realmente significava e revelaram que, sempre 

quando ouviam falar disso, associavam a palavra apenas ao desenvolvimento 

motor da criança. Pude perceber também a interferência familiar e a esta 

dedicarei o próximo tópico. 
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Durante todo o período de observação, percebia uma certa apatia na 

professora regente. Em alguns momentos, ela permanecia sentada enquanto 

as crianças andavam pela sala. Enquanto a observava a sensação era de que 

algo estava faltando ou até mesmo oprimindo a sua vontade de lecionar. 

Porém, aos poucos, mesmo com sua aparente timidez, Maria foi se 

aproximando de mim e me enchendo de perguntas a cada dia. – O que é 

mesmo que você está pesquisando? – Ah, corporeidade, sei, ouvi um pouco 

sobre isso na faculdade. – Tem que trabalhar o corpinho né? – Mas como fazer 

isso? Aqui não tem espaço e tem também a apostila! É muita coisa, não vai dar 

tempo. – Os pais vão reclamar, né? E em meio a esse turbilhão de perguntas e 

afirmações, aos poucos fui percebendo uma mudança de comportamento na 

professora Maria, mesmo que pequena. Ela, com o passar das semanas, 

começou a fazer atividades externas e até mesmo a desabafar algumas de 

suas angústias com relação ao seu trabalho. Cheguei a ouvir dela, várias 

vezes, que realmente estava precisando mudar, ou melhor, voltar a utilizar 

práticas mais lúdicas e envolventes. Eu não precisei aconselhá-la quanto a 

isso. Ela mesma refletiu sobre a importância da corporeidade e passou a 

querer mudar sua prática. Gradativamente, ela foi se dando conta disso, 

percebendo seus alunos e vendo que algo estava errado.  

Fiquei feliz em ver que só pelo fato de estar ali presente pesquisando, 

algo começava a mudar. Mas, mesmo com toda essa vontade brotando, a 

rotina continuava, pois não bastava apenas a professora querer mudar. Por 

trás de sua prática, existiam outros fatores que a conduziam. Pode-se dizer até 

que existiam pressões, interferências que iam além da sua formação 

profissional e da sua vontade. Como, por exemplo, as ordens dadas pela 

direção pedagógica, a limitação do espaço físico escolar, e o que sempre me 

intrigou enquanto educadora que sou: a interferência familiar. Ela chegou a me 

dizer que algumas mães, no decorrer do ano letivo, lhe indagaram se seus 

filhos estariam lendo até a formatura. Eu ainda nem tinha feito a entrevista com 

ela e já percebia, no cotidiano e em sua fala, a pressão que ela vinha sofrendo 

das famílias das crianças. Mesmo que oculta, essa pressão se refletia no seu 

trabalho pedagógico. Ela tinha que entregar as crianças “prontas” para a 

professora do próximo ano (1º ano do Ensino Fundamental), e a 

responsabilidade que carregava era grande, afinal, ela fazia parte do corpo 



 

114 

 

docente desde a fundação da escola. Quando acabou meu período de 

observação e foram feitas as entrevistas com a professora e a pedagoga da 

escola, parti para a próxima etapa da minha coleta de dados: entrevistar os 

familiares das crianças e analisar se realmente existia essa pressão apontada 

pela professora.  

 

3.2.4. Como se posicionam as mães 

O que dizem as mães? Exercem, de fato, alguma forma de pressão? Foram 

entrevistadas dez mães, dos 13 alunos de que se compunha a turma. Das três 

que faltaram, duas marcaram a entrevista e não compareceram. Foram várias 

tentativas de encontro, porém sempre ocorria algo que as impedia de 

comparecer. A outra mãe se negou a dar a entrevista.  

Foi realizada uma entrevista semiestruturada composta por 16 questões. 

Foi um momento de aprendizado para mim, a maioria demonstrou ansiedade e 

timidez durante as entrevistas, mas com o decorrer das perguntas, iam se 

soltando e ficando mais à vontade. A princípio, o que veremos a seguir, são 

tabelas com o objetivo de saber a profissão das mães e um pouco da sua 

relação com a escola. Elas estão categorizadas pelos seguintes itens: perfil 

profissional, tempo que a criança estuda na escola e motivo que fez a mãe 

matricular a criança na escola. 

 

 

Perfil profissional  
 

Mãe 1 – 
garçonete 

 

 
Mãe 2  - 
fotógrafa 

 
Mãe 3 - 

secretária 

 
Mãe 4 – auxiliar 
administrativo 

 
Mãe 5 - 

autônoma 

 
Mãe 6 – 

professora de 
inglês 

 

 
Mãe 7 - 

costureira 

 
Mãe 8  - 

vendedora 

 
Mãe 9 - 

microempresária 

 
Mãe 10 - 

professora 

 

Tempo que a criança estuda na escola  
Mãe 1 – três 
anos. 

Mãe 2  - três 
anos. 

Mãe 3 – um 
ano. 

Mãe 4 – um 
ano. 

Mãe 5 – um ano. 

Mãe 6 – um Mãe 7 – dois Mãe 8  - Mãe 9 – três Mãe 10 – dois 
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ano. anos. quatro anos. anos e meio. anos. 
 

Motivo que fez a mãe matricular a criança na escola  Alegria  
Mãe 1 – ter 
onde ficar 
enquanto a 
mãe trabalha e 
convivência 
com outras 
crianças. 

Mãe 2  - 
Religião. 

Mãe 3 – 
Religião. 

Mãe 4 – 
indicação de 
parentes e 
amigos. 

Mãe 5 – Religião. 

Mãe 6 – 
quantidade de 
crianças por 
turma. 

Mãe 7 – 
Religião. 

Mãe 8  - 
Religião. 

Mãe 9 – 
Religião. 

Mãe 10 – 
Socialização e 
ter onde ficar 
enquanto os pais 
trabalham. 

 

Podemos observar que todas as mães trabalham fora e participam das 

despesas familiares, independente da formação escolar. Isso nos remete ao 

que já foi falado nos capítulos anteriores acerca da mulher moderna que 

trabalha fora e já não fica integralmente cuidando dos filhos como antes.  

O período em que as crianças estão matriculadas na escola mostra 

que quatro mães matricularam seus filhos a partir de um ano e meio de idade. 

Conforme foi relatado por essas mães, esse fato se deve à necessidade de 

haver um local onde as crianças possam ficar devido à volta precoce ao 

trabalho. Para entendimento quanto ao motivo das matrículas, vale destacar 

que a escola Alegria foi fundada no ano de 1998 por uma igreja evangélica. 

Segundo a direção escolar, a princípio com o intuito de atender a demanda dos 

fiéis da igreja que não queriam matricular seus filhos em escolas que 

interferissem de alguma maneira, na sua formação religiosa. Com o passar do 

tempo, o crescimento da escola, a procura de outros familiares que não 

pertenciam à religião evangélica, dentre outros fatores, a escola Alegria passou 

a mudar sua grade curricular e, até mesmo, sua forma de lidar com os alunos, 

ensinando valores de vida, se desprendendo do lado religioso. Também a 

própria igreja parou de arcar com os custos da escola que hoje se mantém com 

as mensalidades dos alunos. Mesmo com tantas mudanças no perfil da escola, 

até hoje, a maior parte dos familiares que matricula seus filhos são da religião 

evangélica e, por isso, esse é o principal motivo das matrículas. 

 Ao analisar as entrevistas, foi percebido que boa parte das mães se 

preocupava com a alfabetização de seus filhos durante o segundo período. 
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Mesmo afirmando que possivelmente seus filhos não sairiam alfabetizados 

para o primeiro ano do ensino fundamental, a expectativa era de que, pelo 

menos, chegassem até o final do ano lendo palavras simples e “preparados” 

para a alfabetização no ano seguinte. Conforme podemos ver nos relatos que 

se seguem: 

 
MÃE 1 – A professora fala que não é pra ficar preocupada, 
porque nessa fase de cinco anos, alguns se desenvolvem mais 
e outros não. Que eles estão afofando a terra e plantando. Que 
a partir do momento que ela entrar no primeiro ano, diz ela que 
primeiro, segundo e terceiro ano que é a fase propriamente dita 
da alfabetização. Então, pelo menos, ela já está tendo noção 
um pouco antes de tudo isso, já facilita um pouco mais. Já não 
assusta tanto do que chegar na primeira série e não ter visto 
nada, não ter lidado, não ter contato nenhum com isso.  

 
MÃE 2 – O que a escola passa pra gente é que eles estão 
nessa fase de começar a juntar sílabas, de começar até chegar 
a ler, né? Até no final do ano. Mas eu não vejo nada de forçar a 
criança. Estimulam. Parabenizam quem consegue. Quem não 
está acompanhando os outros alunos, a escola continua dando 
aquele apoio e falando que a hora deles vai chegar. Mas uma 
coisa importante, né? O objetivo que aqui passa é que eles 
possam até o final do ano pelo menos estarem lendo as 
palavras mais simples. 

 
Essa ideia de preparação para a alfabetização ficou clara durante o 

período de observação, pois tanto a professora quanto a diretora pedagógica 

falavam muito sobre isso, destacando a importância do material didático para 

preparar as crianças para o próximo ano letivo. Mas o que se via, de forma 

transparente, era a intenção de alfabetizá-las ainda no segundo período. A 

sensação era de que se falava que não era o tempo para alfabetizar, porém a 

prática era exatamente o oposto do que diziam. A preocupação com a 

alfabetização dos alunos ainda no segundo período e a pressão exercida pelos 

familiares foi ficando cada vez mais nítida no decorrer das entrevistas. Esse 

tipo de pressão é percebida nas falas: 

MÃE 7 – Olha a orientação que teve sobre isso aí foi numa 
reunião que teve ontem, mas eu não participei porque eu 
trabalho. Mas eu conversei com a professora depois e ela falou 
justamente isso, que tem mães cobrando porque as crianças 
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ainda não estão aprendendo a ler. E ela mesma falou que não 
é a hora certa. E eu concordo que tudo é, ao seu tempo 
também, né? Não adianta apressar tanto a criança para ler 
forçado, pra escrever forçado e depois não vai dar bom 
resultado. 

MÃE 9 –Eu não sei se ela (a escola) está um pouco atrasada 
porque a minha sobrinha tem seis anos e já está lendo, mas 
meu filho não tem seis anos, ele tem cinco, né? Então quer 
dizer, de repente, é porque ele ainda não chegou aos seis. 
Quando ela chegou lá em casa e começou a ler eu fiquei um 
pouco assustada. Será que o meu filho está atrasado? Ou será 
que ele está no período certo? Eu espero que ele alfabetize 
esse ano. Pelo menos a começar a ler, juntar as palavrinhas, 
as sílabas, ter uma noção. Hoje mesmo eu treinei isso com ele 
no banho. O “J” com o “O” forma o quê? Né?  

Outro fator que deixa clara a intenção das mães quanto à expectativa 

de seus filhos serem alfabetizados ainda com cinco anos de idade foi quando 

lhes foi perguntado sobre o que elas achavam do material didático utilizado 

pelas crianças: 

MÃE 3 – Eu acho que falta alguma coisa. Ela (a apostila) não é 
tão completa igual eu esperava. Eu não sei se o problema é a 
apostila ou a professora que deveria estar cobrando mais. Ela 
(a professora) teria que ter mais coisas pra alfabetizar. 

MÃE 4 – Eu acho um pouco fraco porque eu tive acesso aos 
materiais de outras escolas e até de escola pública. Então 
muita coisa que minha filha está aprendendo agora no segundo 
período, outras crianças de outras escolas estão aprendendo 
no primeiro período. Na parte de alfabetização, na parte de 
raciocínio. Eu penso assim, se amanhã eu tiver que tirar ela 
dessa escola aqui e tiver que colocar em outra escola ela pode 
ter uma deficiência. Porque eu estudei numa escola fraca até a 
quarta série na época, né? E quando eu fui pra quinta série 
acabei repetindo o ano. Eu tive dificuldade, eu não consegui 
acompanhar o ritmo. Bom, eu tenho medo de acontecer a 
mesma coisa com minha filha. Gostaria que fosse um material 
padrão, mesmo que fosse de editora diferente, mas que o 
governo ou algo assim padronizasse independente da escola. 
Pra não ter essa deficiência de uma escola pra outra. 

MÃE 6 – Acho um pouco fraco. Em comparação com de outras 
escolas deveria ter menos atividade de colorir e mais 
atividades de raciocínio. 

MÃE 8 – Eu acho bom. Só que tem hora que eu não sei o tanto 
que eles fazem aqui. Entendeu? Eu acho que tem muita coisa 
de colorir, essas coisas e minha filha tem muita preguiça. Eu 
não sei se é porque ela faz muito isso aqui de dia e não quer 
fazer mais em casa. Eu concordo, ela dá conta. Tem horas que 
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eu acho que podia ser mais puxado, entendeu? Eu acho que 
podia ter mais atividades na apostila. 
 

A comparação com outras escolas e com outras crianças é muito 

comum nas escolas da rede privada. Conforme já foi citado no capítulo 

anterior, se a escola não corresponde à expectativa do pai, a criança é retirada 

da escola e matriculada em outra. Daí, pode se ver o porquê de a professora 

ter providenciado um material complementar. A maioria das mães acha a 

apostila fraca. Mesmo com o material complementar, algumas mães se 

mostraram insatisfeitas e preocupadas com o desenvolvimento intelectual dos 

seus filhos. Esse tipo de argumento acaba interferindo na prática da professora 

que tem que mostrar resultados ao final do ano letivo. Geralmente, os 

familiares que optam em matricular seus filhos em escolas privadas têm como 

referência o número de alunos por turma. A ideia é de que com menos alunos 

para ensinar, a professora dê uma atenção maior para os seus filhos.  

MÃE 3 - Eles falam que não, que na idade dele não tem que 
ser alfabetizado. Que alguns da sala dele vão conseguir sair 
(alfabetizado). Se pensar bem com uma sala de 13 alunos dá 
pra uma professora trabalhar bem. Eu acho que por ser uma 
escola particular e as pessoas estarem pagando, elas deveriam 
cobrar mais, dar mais atenção e alfabetizar as crianças, porque 
dentro de uma escola pública são trinta alunos, mesmo assim, 
tem muitos que saem alfabetizados. 

A rede particular de ensino fica sujeita à cobrança dos familiares devido 

ao investimento financeiro que é feito na educação dos alunos. A escola ainda 

é vista como preparação para o futuro, principalmente para o mercado de 

trabalho. Por isso, é importante o conceito de corporeidade ser esclarecido não 

somente para os profissionais da educação como também para a família. O 

objetivo principal é dar significado para o trabalho com a corporeidade na 

escola e, com isso, se evitarem esses tipos de pressão. Os profissionais da 

educação precisam estar cientes e bem preparados quanto ao 

desenvolvimento de práticas corporais que trabalhem a unicidade do ser 

humano e possibilitar encontros visando o esclarecimento para a família da 

importância desse tipo de trabalho pedagógico. A temática corporeidade ainda 

é praticamente inexistente na compreensão das famílias dos alunos. Ao serem 

perguntadas sobre quais aspectos seriam mais importantes para o 
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desenvolvimento infantil: o motor, o afetivo ou o cognitivo, as mães 

responderam em sua maioria os três, um complementando o outro, mas não 

tinham argumentos significativos que dessem base para esse tipo de resposta. 

Para a maioria era importante trabalhar os três juntos e ponto final.  O cognitivo 

foi destacado por três mães conforme podemos ver: 

MÃE 3 - Na minha opinião é o cognitivo. Eu quero que ele seja 
muito bem preparado. Pra ele prestar uma faculdade. É isso. 

MÃE 6 – Ah o cognitivo, porque é isso que a criança vai levar... 
Se bem que o afetivo também afeta o cognitivo, mas eu acho 
que o cognitivo é a formação da personalidade daquela 
pessoa, do que ela vai representar depois. 

MÃE 2 - Eu acredito que os três. Deve-se ter uma interação 
entre os três. Não adianta a criança trabalhar somente o corpo 
se não tiver uma interação de afetividade, né? E também ter a 
parte do cognitivo que é a parte da inteligência, mental. Eu 
acho que tem que ter os três. Um interagindo com o outro. 

Apesar de todos os avanços ocorridos na educação brasileira, a escola 

ainda é vista por muitos como um ambiente onde os corpos devem permanecer 

parados e os olhares atentos ao professor enquanto ele transmite o 

conhecimento. O espaço físico composto por mesas e cadeiras, filas, crianças 

uniformizadas, o ato de permanecer entre quatro paredes a maior parte do 

tempo ainda é muito comum na maioria das escolas brasileiras. O momento de 

movimento e prazer é destinado à aula de educação física e aos poucos 

minutos de intervalo durante o lanche. Dentro de sala é momento de 

aprendizado, momento de concentração. Diz Elias (1994) que,  

Nas crianças, os impulsos instintivos, emocionais e mentais, 
assim como os movimentos musculares e os comportamentos a 
que tudo isso as impele, ainda são completamente inseparáveis. 
Elas agem como sentem. Falam como pensam. À medida que 
vão crescendo, os impulsos elementares e espontâneos, de um 
lado, e a descarga motora – os atos e comportamentos 
decorrentes desses impulsos – de outro, separam-se cada vez 
mais (p. 99). 

No caso das crianças, a privação do movimento e a impossibilidade de 

se expressarem através dos gestos, dos ritmos e das linguagens corporais já 

esquecidas por nós, adultos, constitui grave violência. Por sorte, elas resistem 
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e aí reside a possibilidade de imaginarmos que “as estátuas pensantes” a que, 

também, se refere Elias, podem se transformar em sujeitos por inteiro. À 

medida que as crianças vão crescendo, vai se afirmando ainda mais uma 

escola voltada para o ensino de conteúdos e, aos poucos, vai existindo um 

certo distanciamento da figura do professor. Fica compreensível a postura das 

mães aqui investigadas quanto ao ensino fragmentado nas escolas, pois elas 

passaram igualmente por esse tipo de processo, tendo sido moldadas por ele. 

Movimentar-se na escola, para elas, somente o necessário, o que é muito 

comum. A ideia é de que, na escola, quanto mais quieto, melhor se aprende. 

No entanto, Wallon (2008) enfatiza a importância do movimento para a 

aprendizagem da criança.  

Ao serem questionadas sobre a importância de a criança se 

movimentar algumas mães se expressam: 

MÃE 4 – Sim, seria um movimento mais calmo. Assim criança 

gosta de pular e correr, mas com uma atividade tipo um 

quebra-cabeça que a professora Maria trabalha, o próprio lego, 

que eles ficam assentados, concentrados e movimentando ao 

mesmo tempo. 

MÃE 6  – Que se movimente no horário de intervalo porque 
dentro de sala eu acho que fica complicado uma criança ficar 
se movimentando o tempo inteiro e a professora ter que ficar 
pedindo pra assentar pra dar andamento. Que se movimente 
que vá até o banheiro e esse movimento é importante. 

MÃE 7 – Não pode ser nem mais nem menos, pra não ficar 
muito imperativo [sic] senão ninguém dá conta, né?, mas 
também não pode ser aquela criança parada, né? Igual eu 
aprendi até mesmo com a pedagoga da escola. Se a criança 
ficou muito tímida, você vai puxando ela, agora se ela ficou 
mais atirada, você vai segurando um pouco. Pra ficar 
balanceado, né? Porque se ficar muito pra frente também, 
ninguém aguenta. Não consegue nem dar aula. 

MÃE 8 – Claro. Na escola a gente não vê muito correr, né? Os 
movimentos de andar, escrever, levantar braço quando a 
professora chama. 

Entrevistadora: Você já pensou como o corpo deve ser 
tratado pela escola? 
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MÃE 4 – Acho que a escola tem que trabalhar mais a 
concentração, corpo quieto, corpo concentrado, para manter, 
para cumprir as atividades necessárias. 

 

Ser criança é viver intensamente o faz de conta, o sentimento de 

liberdade, o choro, a alegria, o despertar para as descobertas, correr, brincar, 

saltar. Todos já fomos crianças um dia e, depois de adultos, esquecermos as 

alegrias da infância e contribuirmos com práticas que impedem o brincar. Como 

imaginar uma criança que não brinca? Segundo Sayão (2008), 

Com relação aos/às pequenininhos/as, é através de 
brincadeiras, de diversas linguagens, de seus sentimentos, de 
suas expressões, de gestos, de movimentos que empreendem 
com seus corpos em diferentes espaços, que os/as eles/as vão 
dando sentido à infância. Seus corpos possibilitam-lhes a 
experiência sensorial, sendo assim, seus primeiros brinquedos 
(p. 94). 

A criança vivencia a brincadeira o tempo todo. Mesmo sendo tão 

constante e forte a brincadeira na vida da criança, algumas mães entrevistadas 

ainda não conseguem enxergar a escola como lugar onde a brincadeira possa 

existir e contribuir para o aprendizado infantil. Quando foram indagadas se 

achavam que a escola era lugar de brincadeira opinaram: 

MÃE 3 – Na idade dele, eu acho que tem que ter o horário da 
brincadeira, mas também o horário da alfabetização. Porque a 
alfabetização pra mim é mais importante. 

MÃE 5 – É lugar de brincar, mas também é lugar de fazer as 
coisas sérias, né? Porque de acordo com o que a professora 
vai ensinar não tem como ficar brincando. 

MÃE 7 – Na hora certa, né? Igual tem o momento do recreio. 
Algumas atividades que ele faz com brincadeiras. Então, na 
hora de brincar é pra brincar, mas na hora de levar a sério 
também tem que levar. 

MÃE 8 – Não, porque criança já leva tudo na brincadeira e se 
chegar na escola e for só brincadeira... Claro que tem que ter o 
tempo das brincadeiras. Entendeu? Porque nas brincadeiras ali 
aprende sim, não que a brincadeira não aprende. Aprende. 
Mas na escola tem que ter os momentos de seriedade.  

A escola pode e precisa ter um bom relacionamento com a família de 

seus alunos. Possibilitar reuniões com o intuito de transmitir para os pais o 
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conhecimento sobre corporeidade e sua importância seria um bom começo 

para transformar esse quadro.  

Algumas mães demonstraram uma visão que se aproxima da 

corporeidade, mesmo não compreendendo a temática de forma mais ampla, 

entendiam as outras necessidades do ser humano, além do desenvolvimento 

cognitivo. Levando isso em consideração, finalizo destacando algumas falas e 

apontando nelas a possibilidade de um diálogo entre a família e escola. 

 

Entrevistadora:  Você já pensou como o corpo deve ser 
tratado na escola? 

 

MÃE 2 - Hum, não, a escola é um lugar onde a criança não só 
vem aprender o didático, o aprender a ler e escrever, mas ela 
vai aprender também outras coisas, outros conceitos. Como 
saber lidar com os amigos, saber lidar com a professora, saber 
que você tem que respeitar aquela pessoa que tá 
supervisionando ela, entendeu? Eu acho que o corpo tem que 
ser tratado com respeito, com carinho. 

MÃE 9 – É uma resposta difícil, eu não sei... Porque o corpo 
ele faz parte da cabeça e a cabeça do corpo, então é um 
conjunto, né? O corpo tem que trabalhar junto com a mente. 
Não adianta fazer uma mente totalmente voltada pra 
matemática, pra física, pra química, para o vestibular e 
esquecer-se do resto da parte do corpo humano que é o corpo 
também, é um conjunto.   

MÃE 10 – Na educação infantil, no inicio do ensino 
fundamental, é muito importante à criança trabalhar o corpo. 
Porque através disso ela vai desenvolver as outras habilidades, 
então através da movimentação. O corpinho dela tem que ser 
respeitado, sua maturidade. Aquilo que ela vivencia com os 
coleguinhas dentro daquilo que a gente ensina em casa. Não 
passar muito do limite. 

 

Observamos nas falas acima, mesmo que remotamente, uma ideia 

sobre a importância do desenvolvimento integral da criança. Essa concepção 

corporal não surgiu do nada nas falas dessas mães. Acredito ser um bom sinal 

para diminuir a pressão das mães sobre a prática da professora quanto à 

alfabetização. À medida que as mães compreenderem a importância da 

corporeidade na educação de seus filhos, haverá mais confiança e uma relação 
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menos tensa entre família/escola. Possivelmente, essa confiança contribuirá 

para amenizar um pouco a fragmentação do ser dentro dos espaços escolares. 

Claro que não é somente a interferência familiar que deve ser mudada, por trás 

de uma prática pedagógica voltada para o desenvolvimento corporal infantil 

existem outros fatores que igualmente influenciam, mas já é um começo 

significativo. As pressões sofridas na minha prática como educadora infantil no 

ensino privado despertou em mim a sede em poder pesquisar e contribuir com 

a mudança dessa realidade e abrir espaços para novos estudos.  
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TECENDO ALGUMAS CONCLUSÕES  
 

O ser que pensa é o mesmo que sente 
João Batista Freire  

 
Chegamos ao final desta pesquisa com algumas conclusões e novas 

possibilidades a serem investigadas, visto que sempre existirão novos 

caminhos a trilhar e novas descobertas a serem feitas. O estudo aqui realizado 

permitiu que fosse apontada a importância da atenção à corporeidade e ao 

movimento para o desenvolvimento da criança. Como ressalta Monteiro (2004), 

temos o corpo e o corpo nos tem e nos faz. Não podemos entender o mundo 

de outra forma que não seja pelo corpo. E podemos afirmar que não há como 

conceber o corpo sem uma de suas principais características, o movimento. É 

a partir dele que apreendemos e interagimos com o mundo. É movimentando 

seu corpo que a criança sente, experimenta, percebe o mundo a sua volta, 

aprende e se desenvolve.  

Este trabalho evidenciou a importância do desenvolvimento da 

corporeidade na infância, ou seja, o ser humano considerado em sua 

unicidade, em sua plenitude. Foram apontadas as dificuldades e pressões 

sofridas pela professora em seu trabalho com a corporeidade, mais 

especificadamente no 2º período da Educação Infantil de uma escola da rede 

de ensino privado.  

No Brasil, boa parte das famílias matricula seus filhos em instituições 

particulares visando educá-los para o sucesso futuro no mercado de trabalho.  

Com isso, a educação das crianças de 5 anos, que entrarão para o Ensino 

Fundamental no ano seguinte, está sendo limitada pela escolarização, se 

voltando para o processo de alfabetização formal, desconhecendo 

necessidades fundamentais da criança nessa idade como a de brincar, correr, 

saltar, ouvir histórias, expressar-se através da arte, enfim, de ser criança.  

Durante a coleta de dados, mais especificadamente no período de 

observação, foi constatado que havia sim obstáculos como o espaço físico e as 

pressões da pedagoga e da família que influenciavam a prática da professora 

investigada, mas não se pode desconsiderar que esta não buscava envolver as 

crianças e atender as necessidades básicas de sua idade, e utilizava práticas 

desgastantes de alfabetização com seus alunos todos os dias. Foi verificada a 
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escassez de atividades que possibilitassem à criança conhecer seu corpo, 

desenvolver a expressividade, a autonomia, a capacidade de tomar decisões e 

de resolver problemas. Atividades que fizessem os alunos observados 

explorarem, experimentarem e vivenciarem seu corpo de forma mais plena.  

Diante da complexidade do trabalho com a corporeidade no ambiente 

escolar, algumas reflexões são imprescindíveis. A escola é constituída por 

profissionais da educação, que nem sempre têm uma formação adequada; 

alunos com diferentes características; pais que, na muitas vezes, desconhecem 

teorias educacionais e os porquês das práticas adotadas; ambiente físico nem 

sempre propício; grade curricular engessada, entre outros elementos. Sendo 

assim, como lidar com tantos fatores que influenciam a formação da criança? 

Não são poucas as dificuldades diante de tantas variáveis intervenientes.  

Sabemos que muito ainda se tem a fazer pelo trabalho com a 

corporeidade no espaço escolar e, por isso, busco aqui um caminho possível. 

No que diz respeito à prática pedagógica, é necessário, primeiramente, que 

haja uma mudança comportamental do professor quanto a sua forma de 

compreender e trabalhar a corporeidade com seus alunos. Conforme Wallon 

(1975) enfatiza, “a formação psicológica dos professores não pode ficar 

limitada aos livros. Deve ter uma referência perpétua nas experiências que eles 

próprios podem pessoalmente realizar” (p. 366). 

Além de a corporeidade ser temática importante na grade curricular da 

formação profissional do educador, também deve haver uma mudança interna 

na visão desse professor. Ele deve conhecer a si mesmo e, com isso, entender 

e trabalhar a importância dessa totalidade com seus alunos. Uma possibilidade 

para a professora Maria seria buscar informações sobre corporeidade e até 

mesmo uma especialização, para que assim ela pudesse tomar novos rumos 

em sua prática profissional e agir com maior segurança diante de tantas 

interferências sofridas. 

Muitas são as pesquisas feitas nesse sentido, voltadas para o trabalho 

com a corporeidade na prática pedagógica do professor. Porém este foi o fio 

condutor que fez com que chegássemos ao foco principal desta dissertação: a 

interferência familiar na prática do educador infantil, ou seja, as pressões 

sofridas por ele advindas das famílias de seus alunos. Entretanto, foi 
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necessário buscar estratégias para lidar com a falta de material teórico acerca 

desta temática.  

A maneira utilizada foi fazer um cruzamento de dados entre a 

observação da prática da professora regente, as entrevistas realizadas com a 

professora, pedagoga e famílias, representadas pelas mães, minha experiência 

profissional como professora de educação infantil na rede privada de ensino e 

alguns artigos e entrevistas sobre o relacionamento entre família e escola. 

Através dessa estratégia, pôde-se perceber que a professora investigada sofre 

interferências dos familiares de seus alunos em sua prática pedagógica e que 

todas as envolvidas na educação dessas crianças (professora, pedagoga e 

mães) estão extremamente preocupadas com o seu desenvolvimento 

intelectual, deixando de lado outros aspectos que formam o ser humano. 

Sendo assim, há um longo caminho a ser trilhado para o desenvolvimento da 

corporeidade na formação escolar dos alunos do 2º período da Educação 

Infantil, e como me mostraram os estudos, isso não se limita à escola 

pesquisada, é uma questão bem mais ampla. 

Um dos principais motivos para tal conclusão é a necessidade de 

proporcionar aos familiares dos alunos a compreensão da corporeidade, de 

transmitir-lhes conhecimentos e informações sobre o porquê é importante 

trabalhar com o movimento infantil, com atividades lúdicas, prazerosas e 

diversificadas, atividades que contribuirão para o desenvolvimento das crianças 

não só cognitivo, mas também emocional e motor, assim como esclarecer-lhes 

que tal desenvolvimento mais amplo é fundamental para aprendizagens e 

experiências futuras. Isso se torna possível visto que um indício da 

compreensão de corporeidade pôde ser percebido nas respostas de algumas 

mães durante as entrevistas, apesar de não estar explícito esse conhecimento 

em suas falas. É preciso possibilitar às famílias reflexões sobre a importância 

do trabalho com a corporeidade na educação de seus filhos, cabendo à escola 

dar esse primeiro passo.  

Perceber a criança como um ser ativo em seu ambiente é um grande 

começo. Os adultos envolvidos na educação das crianças devem dar voz aos 

pequeninos e compreendê-los como seres que necessitam se desenvolver de 

forma mais plena e vivenciar a sua infância com prazer e alegria. As palavras 

de Wallon (2010) nos provocam e instigam: “Para a criança, só é possível viver 
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sua infância. Conhecê-la compete ao adulto. Contudo, o que irá predominar 

nesse conhecimento, o ponto de vista do adulto ou da criança?” (p. 43).  

Fica o grande desafio de investir em uma educação para o corpo 

inteiro. Não temos para tal uma fórmula pronta, porém temos capacidade de 

encontrar possibilidades para que isso ocorra. 
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ANEXO 1 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Prezado(a) diretor(a),  

 

Apresento-lhe Juliana Aparecida Pereira Lopes, aluna do Programa de Pós-
graduação em Educação da Universidade Federal de São João del-Rei, que 

está aprofundando estudos na área de Educação Infantil, solicitando sua 

autorização para que a pesquisadora possa observar as aulas de uma 

professora regente desta escola, durante os meses de abril a junho de 2013, 

em dias a serem combinados, quando serão realizadas as observações na sala 

de aula e entrevista com a professora que fará parte do universo pesquisado.  

Outros esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone (32) 3379-2431, ou 

com a orientadora responsável pela pesquisa.  

Agradecemos desde já a sua colaboração,  

 

 

___________________________________________________ 

Profª Drª Lucia Helena Pena Pereira 

Programa Pós-Graduação de Educação da UFSJ 

São João del-Rei, 1º de abril de 2013 
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ANEXO 2 

 Prezado(a) Diretor(a), 

O trabalho intitulado “A CORPOREIDADE NA SEGUNDA ETAPA DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL DE UMA ESCOLA DA REDE PARTICULAR: O QUE PENSA A 
PROFESSORA? COMO SE POSICIONA A FAMÍLIA?” é um dos projetos de 
pesquisa em andamento do Programa de Pós-graduação em Educação da 
Universidade Federal de São João del-Rei, de autoria da Mestranda Juliana Aparecida 
Pereira Lopes, sob orientação da Profª. Drª. Lucia Helena Pena Pereira, do 
Departamento de Ciências da Educação (DECED/UFSJ). A pesquisa tem como 
principal objetivo investigar como a corporeidade se manifesta nas práticas 
pedagógicas da professora regente da turma do 2º período de Educação Infantil e 
busca compreender as concepções que os pais ou responsáveis têm sobre a 
corporeidade na escola. Para isto, solicitamos a sua autorização para utilizarmos esta 
escola como um espaço de investigação em nossa pesquisa. Asseguramos que os 
dados coletados serão utilizados somente para fins de pesquisa acadêmica. 
Através do presente termo de consentimento informo os seguintes itens: 

1) Garantia de ser atendida qualquer pergunta ou esclarecimento de 

qualquer dúvida, sobre a metodologia, benefícios e outros aspectos 

relacionados com a pesquisa envolvida. 

2) Do caráter confidencial das informações prestadas, relacionadas com a 

sua privacidade e a proteção da imagem da escola, assim como dos 

profissionais envolvidos. 

3) Das informações coletadas serem utilizadas exclusivamente para o 

desenvolvimento da pesquisa em questão, e de não serem utilizadas para o 

seu prejuízo, ou prejuízo da instituição em questão. 

4) Da liberdade de acesso ao resultado de pesquisa. 

Desde já agradecemos sua colaboração. 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

Eu, _______________________________________________________________, 

diretor(a) da 

Escola__________________________________________________________, 

venho, por meio deste,  comprovar que estou esclarecido(a) com relação aos objetivos 

e metodologias aplicados na pesquisa acima mencionada. Estou de ciente que a 

participação da escola ocorre de forma voluntária. Estou ciente, também, da utilização 

das informações prestadas exclusivamente para fins científicos, desde que não seja 

divulgada a identidade da Instituição. 

São João del-Rei _____ de ___________________ de ___________. 

________________________________________________ 

Assinatura 
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 ANEXO 3 

 

 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DADOS DIGITAIS “AUTORIZAÇÃO 
DE USO DE IMAGEM, VOZ E RESPECTIVA CESSÃO DE DIREIT OS (LEI N. 
9.610/98)  
 
Eu,__________________________________________________, responsável 
pelo(a) aluno(a)___________________________________________,  autorizo 
que fotos sejam feitas e utilizadas pela Mestranda em Educação Juliana 
Aparecida Pereira Lopes, para fins de pesquisa científica e divulgação de 
trabalhos acadêmicos. A presente autorização é espontânea e em caráter 
gratuito.  
 
 
 

São João del-Rei, _____ de __________ de 2013. 

 

 

Assinatura do responsável:_________________________________________ 
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ANEXO 4 

 

ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO 

PESQUISA DE CAMPO  

OBSERVAÇÃO DENTRO E FORA DA SALA DE AULA (EDUCAÇÃO 
INFANTIL)  

NOME DA ESCOLA: ______________________________________________  

NOME DA PROFESSORA: ________________________ IDADE __________  

PERÍODO__________________________________ TURNO_____________  

N° DE ALUNOS______________  

PONTOS A SEREM OBSERVADOS:  

1ª- A RELAÇÃO PROFESSORA/ ALUNO  

• Como essa professora recebe o aluno (fila, um por um, com afetividade, 
etc).  

• Como é a voz dessa professora com o aluno (alta, baixa ou mediana)  
• Como é o comportamento da professora com o aluno (se irrita com 

facilidade, tem paciência, perde o controle emocional, tem humor). 
• Como é o contato afetivo dessa professora durante a aula (se aproxima 

do aluno com afetividade, é retraída, não mantém contato físico com os 
alunos). 

• Como ela reage ao se deparar com situações de conflito, isolamento, 
timidez e agitação do aluno. 

• Ao final do dia como essa professora entrega seus alunos para os 
familiares (se despede com afetividade, dá atenção aos pais e relata 
resumidamente algum ocorrido ou comportamento que lhe chamou 
atenção naquele dia, entrega seus alunos apresentando ansiedade para 
ir embora). 

2ª- A RELAÇÃO ALUNO/ PROFESSSORA  

• Como o aluno reage ao recebimento da professora (obedece ou 
transgride o chamado da professora, responde com afetividade ou se 
afasta desta quando ela tenta se aproximar, entre outros).  

• Como é a voz desses alunos com a professora (alta, baixa, mediana , 
tentam competir com a voz da professora). 
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• O comportamento dos alunos com a professora (se irritam com 
facilidade, têm paciência, se agitam, se acalmam, têm humor, obedecem 
os limites, não há limite, etc). 

 

3ª A RELAÇÃO PROFESSORA/ ESPAÇO FÍSICO /ALUNO  

• Como é a organização do espaço físico dentro da sala de aula? 
• A professora apresenta flexibilidade em mexer no mobiliário ou 

apresenta rigidez em manter como está?  
• Se ela mexe no mobiliário, ela inclui os alunos ou organiza sozinha? 

Como os alunos se manifestam frente a essas mudanças?  
• A professora leva seus alunos para outros espaços na escola que não 

seja a sala de aula a fim de explorar novos espaços durante suas 
práticas? 

• Ela utiliza o espaço físico como recurso pedagógico no processo de 
ensino-aprendizagem? 
 

4ª A RELAÇÃO PROFESSORA/LIVRO DIDÁTICO/ALUNOS 

• Como é a rotina diária da turma? (Atividades praticadas) 
• A professora utiliza os livros didáticos e atividades de alfabetização com 

que frequência?  
• Como utiliza esse material? (apenas como complemento das aulas, 

como prioridade nas aulas) 
•  Como os alunos se comportam durante a utilização desse material? 

(Ficam agitados, calmos, atentos, desatentos, motivados) 
• A professora utiliza outros recursos de alfabetização além dos livros 

didáticos? 
• Durante a prática de alfabetização a professora aparenta atenção, 

preocupação, ansiedade, tranquilidade. 
• A professora realiza ou não atividades lúdicas dentro e fora da sala de 

aula? 
• Se realiza: Com que frequência? Quando são realizadas? (antes, 

durante, ou no fim da aula). Como são realizadas? (impostas, 
espontâneas, com fim educativo, para passar o tempo, se o professor 
realiza as atividades lúdicas junto ao aluno, se ele fica de fora das 
atividades, se o aluno aceita e pede a entrada do professor nas 
atividades lúdicas, se o professor aceita ou recusa o pedido do aluno, 
etc). 

• Se não realiza: Verificar por que não são realizadas atividades lúdicas 
dentro da sala de aula (se o professor obedece alguma regra da direção 
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da escola ou se ele não realiza atividades lúdicas porque não gosta, ou 
não acha importante, ou não sabe fazer, entre outros).  

5ª A RELAÇÃO PROFESSORA/ EXPRESSÃO CORPORAL/  

• Como a professora lida com o seu corpo dentro da sala de aula, como é 
a expressão corporal desta (apresenta uma certa rigidez ou apresenta 
uma flexibilidade, tem facilidade em dançar, correr, pular, ou mesmo que 
não consiga fazer as atividades esta se mostra disponível e incentiva os 
alunos e desperta neles o interesse pelas atividades).  

• Como é a expressão facial desta professora (se mostra com uma 
expressão facial aberta ou se está sempre fechada, como o aluno se 
comporta frente ao olhar e a voz dessa professora, entre outros)  

• Se esta apresentar dificuldades em relação a sua expressão corporal : 
Verificar o porquê desta não conseguir, ou não se disponibilizar para as 
atividades (se não for possível verificar na observação, verificar na 
entrevista).  

6º RELAÇÃO PROFESSORA/ DIRETORA/ FAMÍLIA 

• Como é a relação diretora pedagógica/professora?  
• A diretora visita com que frequência a sala de aula? 
• Como é a relação da diretora com os alunos? (autoritária, afetuosa, 

atenciosa) 
• Até que ponto a presença da diretora pedagógica na sala de aula 

interfere na prática da professora e no comportamento dos alunos? 
• Como é a relação família/escola? A diretora dá voz aos pais? Até que 

ponto a família interfere dentro do ambiente escolar? 
• Quando existe algum familiar que quer conversar com a professora 

sobre o aprendizado do aluno como a professora faz esse atendimento? 
(na porta da sala de aula, durante a entrada, reservando algum horário). 
Há alguma interferência da direção pedagógica nesse atendimento? 
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ANEXO 5 

Entrevista com a professora 

1 – Há quantos anos você leciona? Há quanto tempo você trabalha nessa 
escola? 

2 – Qual é a sua formação? 

3 – O que você acha de trabalhar com a educação infantil? Para você como 
deve ser feito esse trabalho? 

4 – Você utiliza práticas pedagógicas em outros espaços além da sala de aula? 
Se utiliza, com que frequência? Considera isto importante? 

5 – Como você acha que deve ser a relação professor/aluno? 

6 – Você considera que nesta fase a criança deve ser alfabetizada?   Por quê? 
A escola orienta neste sentido? 

7 – Que aspecto(s) você considera mais importante(s) no trabalho com a 
criança: o motor, o afetivo ou o cognitivo? 

8 – Você acha que brincar é importante? Por quê? 

9 – Você considera importante que a criança se movimente? Como você acha 
que devem ser esses movimentos? 

10 – Você já pensou como o corpo deve ser tratado na escola?  

11 – Você acha que a escola é lugar de brincadeira? Por quê? 

12 – Você vê relação entre aprendizagem e movimento? 

13 – O que você acha do material didático utilizado?  

14 – Você utiliza o material didático com que frequência? Isto é orientado pela 
direção? 

15 – Qual é a importância desse material didático para você?  

16 – Como sua supervisora pedagógica a orienta acerca do trabalho com a 
educação infantil? 

17 – Como você reage diante dos conflitos em sala de aula? 

18 – Como é a sua relação com os familiares de seus alunos? Você considera 
que eles interferem na sua prática? 

19 –  Você considera que a direção da escola faz cobranças aos professores 
devido a cobranças dos responsáveis? 
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20 –  Já houve reclamações se a criança chega com a roupa suja, ou brinca 
demais, faz poucas atividades escritas, etc? 

21 – Você se preocupa com o corpo do seu aluno? Como? 

22 –  Como você  vê a questão da afetividade em sala de aula? 

23 –  Você conhece o conceito de corporeidade? Que ideia isso lhe passa? 

24 – Que atividades você considera que podem desenvolver a corporeidade da 
criança? 

25 –  Que lugar você  acha que a ludicidade ocupa na sala de aula? 

26 – Há algum aspecto que você gostaria de  desenvolver nas suas aulas  e  
que acha difícil? 
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ANEXO 6 

Entrevista com os pais 

1) Nome do responsável pela criança_____________________________ 

2) Grau de parentesco ____________________________________ 

3) Qual é o seu grau de formação escolar? 

4) Qual é a sua profissão? 

5) Há quanto tempo seu filho estuda nessa escola? 

6) Qual(is) foi(ram) o(s) motivo(s) que o fez matricular seu(ua) filho(a) 
nessa escola? 

7) Como você acha que deve ser a relação professor/aluno? 

8)  Que aspecto(s) você considera mais importante(s) no trabalho com a 
criança: o motor, o afetivo ou o cognitivo? 

9)  Você acha que brincar é importante? Por quê? 

10)  Você acha importante que a criança se movimente? Como você acha 
que devem ser esses movimentos? 

11)  Você já pensou como o corpo deve ser tratado na escola? 

12)  Você acha que a escola é lugar de brincadeira? Por quê? 

13)  Você já ouvir dizer que a criança aprende através do movimento?  E 
que brincar é importante para a criança? 

14)  Você vê relação entre aprendizagem e movimento? 

15)  O que você acha do material didático utilizado?  

16)  Você considera que nesta fase a criança deve ser alfabetizada?   Por 
quê? A escola orienta neste sentido? 
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ANEXO 7 

Entrevista com a diretora 

1) Há quanto tempo você trabalha nessa escola? 

2) Qual é a função que você ocupa dentro da escola? 

3) Qual é a sua formação? 

4) O que você acha de trabalhar com a educação infantil? Para você como 
deve ser feito esse trabalho? 

5) Você acha importante práticas pedagógicas em outros espaços além da sala 
de aula? 

6) Como você acha que deve ser a relação professor/aluno? 

7) Que aspecto(s) você considera mais importante(s) no trabalho com a 
criança: o motor, o afetivo ou o cognitivo? 

8) Você acha que brincar é importante? Por quê? 

10) Você acha importante que a criança se movimente? Como você acha que 
devem ser esses movimentos? 

11) Você  já pensou como o corpo deve ser tratado na escola?  

12) Você  acha que a escola é lugar de brincadeira? Por quê? 

13) Você  vê relação entre aprendizagem e movimento? 

14) O que você  acha do material didático utilizado?  

15) Como você orienta as professoras acerca da utilização do material 
didático? Qual é a importância desse material didático para você? 

16) Você considera que, nesta fase, a criança deve ser alfabetizada?   Por 
quê? A escola orienta neste sentido? 

17) Como é a sua relação com os familiares dos alunos? Você considera que 
eles interferem no seu trabalho? 

18) Como você reage diante a cobrança dos responsáveis com a escola?  

19) Já houve reclamações se a criança chega com a roupa suja, ou brinca 
demais, faz poucas atividades escritas, etc? 

20) Você se preocupa com o corpo dos alunos? Como? 

21) Como você vê a questão da afetividade em sala de aula? 
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22) Você conhece o conceito de corporeidade? Que ideia isso lhe passa? 

23) Que atividades você considera que podem desenvolver a corporeidade da 
criança? 

24) Que lugar você acha que a ludicidade ocupa na sala de aula? 

 

 

 

 
 


