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RESUMO 

O texto apresentado corresponde ao relatório final da pesquisa iniciada em 2011 subsidiada 
pelo Programa PIIC/UFS. Investigamos a dimensão lúdica da corporeidade da criança e a 
relação com os saberes privilegiados na Educação Infantil, em instituições que cuidam, 
educam e assistem crianças de 0 a 6 anos em Aracaju/SE. A metodologia é de abordagem 
qualitativa do tipo descritiva. A coleta dos dados foi realizada pelos acadêmicos do curso de 
licenciatura em Educação Física e os dados foram registrados em diários de campo. À luz da 
teoria da relação com os saberes na qual privilegiamos as figuras do aprender, procedemos ao 
diálogo entre a literatura e os dados coletados, o que apontou para as categorias Ludicidade e 
a Corporeidade e as relações epistêmicas com as figuras do aprender, a saber, os saberes-
objetos, as atividades a serem dominadas e os dispositivos relacionais.  
 
Palavras-chaves: Corporeidade e Ludicidade; Brincar e se-movimentar; Relação com os 
saberes. 
 

 
ABSTRACT 

The text displayed corresponds to the final report of the research started in 2011 by the 
Program PIIC / UFS. We investigated the playful dimension of embodiment of the child and 
the relationship with the privileged knowledge in Early Childhood Education in care 
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institutions, educate and assist children 0-6 years in Aracaju/SE. The methodology is 
qualitative descriptive approach. Data collection was performed by students of Bachelor in 
Physical Education and the data were recorded in field diaries. In light of the theory of 
knowledge in relation to the figures of which we focus on learning, we proceed to the 
dialogue between literature and the data collected, which pointed to the categories and 
playfulness Embodiment and epistemic relations with the figures of learning, namely the 
knowledge-objects, the activities to be dominated and relational devices. 
 
Keywords: Corporeality and playfulness; Playing and moving oneself; Relations knowledge. 
 

 1 Introdução 

 

Estudos recentes realizados junto aos alunos do ensino fundamental e médio revelam 

de modo singular que os saberes da Educação Física se inscrevem no corpo (CHARLOT, 

2009; SCHNEIDER & BUENO, 2005).  

Os estudos dessa natureza na Educação Infantil tem sido um grande desafio aos 

pesquisadores em virtude das atividades e dos saberes com os quais as crianças operam nas 

escolas e creches.  

A infância é tempo/espaço em que a linguagem permanente do brincar e se-

movimentar é mediada pelas “cem linguagens” da dimensão lúdica corporal, tecendo uma 

rede de sentidos e significados no âmbito das aprendizagens que, segundo a teoria da relação 

com os saberes estabelece relações epistêmicas com as figuras do aprender, a saber, os 

saberes-objetos, as atividades a serem dominadas e os dispositivos relacionais (CHARLOT, 

2000, p. 66; SCHNEIDER & BUENO, 2005, p. 38). 

A partir das intervenções proporcionadas pela disciplina “Educação Física na 

Educação Infantil”, constatamos que os profissionais que cuidam, educam e assistem crianças 

de 0 a 6 anos nas EMEIs de Sergipe, tem privilegiado a escolarização precoce das crianças, 

perspectiva que aponta ao contrário dos saberes próprios da infância, principalmente os 

saberes de domínio e os saberes relacionais. 

Desde o ano de 2009, acadêmicos do curso de licenciatura em Educação Física tem 

realizado semestralmente intervenções junto às creches e escolas municipais de Educação 

Infantil, constituindo um extenso banco de dados arquivado na forma de diários de campo, 

efetuados a partir da metodologia da observação livre. Através destes registros detectamos 

que há uma evidente tendência para que as crianças de 0 a 6 anos estejam sendo alfabetizadas 

nestes estabelecimentos, sob o argumento de estarem sendo ocupadas com atividades 

supostamente mais produtivas do que os jogos e as brincadeiras. 



 
 

 
 

3

A pesquisa tem como objetivo aproximar-se de uma metodologia que possibilite 

identificar a relação destes escolares com os saberes compartilhados (ou não) na Educação 

Infantil, identificando como as crianças operam com o “fazer com” nas atividades 

desenvolvidas nas salas e demais tempos e espaços privilegiados para o brincar e se-

movimentar. 

Trata-se de investigar teoricamente os fundamentos da importância do “brincar e se-

movimentar” na vida da criança, em especial no contexto social denominado creche. Para este 

estudo teórico valeu-se de uma estratégia hermenêutica de não apenas permanecer no estrito 

campo teórico, mas sim dialogar com o campo empírico. 

 A metodologia é de abordagem qualitativa do tipo descritiva. A coleta dos dados vem 

sendo realizada pelos acadêmicos do curso de licenciatura em Educação Física, registrados 

em diários de campo que vem sendo confeccionados desde o início de 2009. Os sujeitos da 

pesquisa são as crianças de 0 a 6 anos das EMEIs do estado de Sergipe4. As análises 

correspondem à descrição dos dados quantitativos e qualitativos submetidos à interpretação, 

resultando em inferências dadas à luz do referencial teórico (TRIVIÑOS, 1987, p. 120-28).  

Tendo como referência os estudos de Charlot (2000), em relação às figuras do 

aprender e a distinção que faz entre saberes de domínio, saberes-objeto e saberes relacionais, 

procuramos delinear uma possibilidade de investigação realizando um itinerário metodológico 

que toma a criança como fonte de informação para compreender como se relacionam com os 

saberes nas instituições de Educação Infantil.  

O tema é ainda pouco investigado na Educação Física, mas entendemos que é preciso 

dar visibilidade ao que se faz, se ensina e ao que se aprende na educação de 0 a 6 anos, bem 

como ao modo como os saberes aparecem nas interações adulto-criança, criança-brincadeira, 

criança-criança, etc., pois na criança os saberes estão em uma esfera diferente do ponto de 

vista epistêmico, pois “[...] os locais nos quais a criança aprende possuem estatutos diferentes 

do ponto de vista do aprendizado” (CHARLOT, 2000, p. 66-7). 

 

2 A relação com os saberes e as figuras do aprender  

 

A partir das idéias de Bernard Charlot e a categoria dos objetos-saberes passamos a 

considerar nos nossos estudos a tridimensionalidade do objeto brinquedo como um dos 

saberes a ser privilegiado na Educação Infantil, como fator que presentifica ações e atividades 

                                                 
4 No início da coleta dos dados, no ano de 2009, priorizamos as escolas de Educação Infantil da rede pública 
municipal de Aracaju. Posteriormente, a partir de 2010, ampliamos para as escolas de diferentes municípios do 
interior do estado, escolhidas a critério dos acadêmicos observadores. 
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que mobilizam internamente o sujeito aprendente e que motiva os corpos-sujeitos brincantes. 

Para Charlot o fazer precede o saber. Na mesma medida o autor aponta numa direção 

inevitável de relação entre o campo das artes e do lazer como tempos-espaços promotores de 

uma formação humana que dialogam diretamente com a ordem do desejo, dimensão corporal 

que não pode ser ignorada na educação estética das crianças. 

No tocante as figuras do aprender, Charlot (2000) faz uma espécie de inventário onde 

as classifica da seguinte maneira: objetos-saberes; atividades a serem dominadas; e os 

dispositivos relacionais. Acreditamos que na Educação Básica as atividades a serem 

dominadas e os dispositivos relacionais são indiscutivelmente importantes na formação 

humana. Segundo o autor as atividades a serem dominadas são de natureza e estatuto 

variados, como por exemplo, “ler, nadar, desmontar um motor” e os dispositivos relacionais 

são aqueles que as crianças “devem se apropriar, quer se trate de agradecer, quer de iniciar 

uma relação amorosa” (p. 66).  

 

Qualquer que seja a figura do aprender, o espaço do aprendizado é, portanto, 
um espaço-tempo partilhado com outros homens. O que está em jogo nesse 
espaço-tempo não é meramente epistêmico e didático. Estão em jogo 
também relações com os outros e relações consigo próprio: quem sou eu, 
para os outros e para mim mesmo, eu, que sou capaz de aprender isso, ou 
que não o consigo? (Ibid, p. 68). 
 

Para Charlot, sobretudo, aprender é mudar: e essas mudanças operam diretamente em 

mudanças e disposições corporais na criança, ou seja, na infância as figuras do aprender e 

seus saberes operam diretamente no e com o corpo do sujeito. 

 

Aprender pode ser também dominar uma atividade, ou capacitar-se a utilizar 
um objeto de forma pertinente. Não é mais passar do não-posse à posse de 
um objeto (os “saber”), mas, sim, do não-domínio ao domínio de uma 
atividade. Esse domínio se inscreve no corpo. O sujeito epistêmico é, então, 
o sujeito encarnado em um corpo, entendendo-se por isso, no caso, não um 
sistema de órgãos distinto da “alma”, mas, sim, o corpo tal como foi definido 
por Merleau-Ponty. O corpo é um lugar de apropriação do mundo, um 
“conjunto de significações vivenciadas”, um sistema de ações em direção ao 
mundo, aberto as situações reais, mas, também, virtuais. O corpo é o sujeito 
enquanto engajado no “movimento da existência, enquanto habitante do 
espaço e do tempo” (Merleau-Ponty, 1945). Existe, de fato, um Eu nessa 
relação epistêmica com o aprender, mas não é o Eu reflexivo que abre um 
universo de saberes-objetos, é Eu imerso em uma dada situação, um Eu que 
é corpo, percepções, sistemas de atos em um mundo correlato a seus atos 
(como possibilidade de agir, como valor de certas ações, como efeitos dos 
atos). Assim, chamamos imbricação do Eu na situação o processo 
epistêmico em que o aprender é o domínio de uma atividade “engajada” no 
mundo. (CHARLOT, 2000, p. 69). 
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Para o Charlot (p. 70) o que importa é a própria atividade, ou seja, não importa se ao 

final do processo a criança não saiba descrever a atividade através de um substantivo que lhe 

dá a aparência de um saber-objeto, pois “aprender a nadar será aprender a ‘natação’”: “De 

maneira mais geral, elaborar uma ‘tecnologia’ é produzir, pois, um conjunto de enunciados 

articulados que expressam por meio de palavras uma atividade (a própria atividade, seu 

material, os recursos e as ferramentas que utiliza, as condições de sua realização, etc.)” 

(Ibid.). Fazer uma adição ou utilizar o computador pode-se mais facilmente expressar com 

palavras do que nadar ou dirigir um carro. Por outro lado a apropriação do enunciado, por 

mais exaustiva que seja, nunca é equivalente ao domínio da atividade. Somente estudar “a 

natação” não basta para saber nadar, como, também, conhecer “a informática” não garante 

que se saberá utilizar um computador; mesmo que isso ajude. Tratam-se aí de duas relações 

epistêmicas diferentes: aprender a nadar é procurar dominar uma atividade, aprender “a 

natação” é referir-se a essa atividade como a um conjunto de enunciados (normativos) que 

constituem um saber-objeto. Sugere o autor que é mais importante que a criança saiba 

distinguir se estão aprendendo a nadar ou aprendendo a natação, “analisando desse ponto de 

vista sua conduta durante a atividade” (Ibid., p. 70). 

 

Por fim, aprender pode ser também aprender a ser solidário, desconfiado, 
responsável, paciente...; a mentir, a brigar, a ajudar os outros...; em suma, a 
“entender as pessoas”, “conhecer a vida”, saber que se é. Significa, então, 
entrar em um dispositivo relacional, apropriar-se de uma forma 
intersubjetiva, garantir um certo controle de seu desenvolvimento pessoal, 
construir de maneira reflexiva uma imagem de si mesmo (...) Trata-se, dessa 
vez, porém, de dominar uma relação e, não, uma atividade: relação consigo 
próprio, relação com os outros; a relação consigo próprio através da relação 
com os outros e reciprocamente. (Ibid.) 

 

Portanto, nesta perspectiva, aprender é tornar-se capaz de regular essa relação e 

encontrar a distância entre si e os outros, em si e si mesmo; e isso, em situação. “Assim, 

chamamos esse processo epistêmico distanciação-regulação. Aqui, o sujeito epistêmico é o 

sujeito afetivo e relacional, definido por sentimentos e emoções em situação e em ato; (...)”. 

Ou seja, reconhecer “... o sujeito como sistema de condutas relacionais, como um conjunto de 

processos psíquicos implementados nas relações com os outros e consigo mesmo”. (Ibid.).  

Há nessa relação dos saberes com o aprender dois elementos fundamentais a serem 

observados, a saber: o sujeito e a atividade, ambos designados como uma relação 

interdependente, “... uma relação com o mundo enquanto conjunto de situações e relações nas 
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quais está engajado um sujeito encarnado, ativo, temporal, provido de uma afetividade; ou 

uma relação com um mundo posto à distância e em palavras” (Ibid., p. 71). 

Portanto, essa relação é o alicerce do que o autor denomina de dimensão identitária, 

que se constitui na relação com os saberes, pois o homem é o único animal que nasce 

prematuro e a vida humana é a própria educação; porque o homem se humaniza através da 

intervenção do outro, ou seja, a presença do outro é imanente à condição humana: “é preciso 

que os outros o façam para ele” (2000, p. 51). O homem nasce apenas indicado e esboçado, de 

modo que o outro é que o ajuda a tornar-se e porque deve ser-para-si é que deve tornar-se isso 

por si mesmo.  

Porém, a mobilização necessita um querer aprender. Dessa maneira o sujeito é, ao 

mesmo tempo, individual e social, singular e resultado das relações com o outro (fisicamente 

e virtualmente – porque este outro pode não estar presente, mas sempre o está) (CHARLOT, 

2005, p. 41). E toda relação com o saber, enquanto relação de um sujeito com seu mundo, é 

relação com o outro e com uma forma de apropriação do mundo: toda relação com o saber 

apresenta uma dimensão epistêmica.   

Toda relação com o saber é também relação consigo próprio: através do “aprender”, 

qualquer que seja a figura sob a qual se apresente, sempre está em jogo a construção de si 

mesmo e seu eco reflexivo, a imagem de si. A criança e o adolescente aprendem para 

conquistar sua independência e para tornar-se “alguém”. Sabe-se que o sucesso escolar produz 

um potente efeito de segurança e do reforço narcísico, enquanto que o fracasso causa grandes 

estragos na relação consigo mesmo (como eventual conseqüência, a depressão, a droga, a 

violência, inclusive a suicida). Em princípio, existem muitas maneiras de “tornar-se alguém”, 

através das diferentes figuras do aprender; mas a sociedade moderna tende a impor a figura do 

saber-objeto (do sucesso escolar) como sendo uma passagem obrigatória, para se ter o direito 

de ser “alguém” (CHARLOT, 2000, p. 72). 

Toda relação com o saber é sempre relação com o outro: sentir-se inteligente diz de 

uma relação que se estabelece consigo mesmo; participar de uma comunidade de inteligências 

(ou de sentido) diz de uma relação que se estabelece com o outro (que o reconhece como 

inteligente). Ser “capaz de” significa ingressar nessa comunidade (mesmo que virtualmente) 

que tem essa mesma capacidade. “Por fim, a relação que eu mantenho com uma pessoa ‘sob o 

olhar’ de um outro virtual que contribui para regulá-la (...). Aprender sempre é entrar em uma 

relação com o outro, o outro fisicamente presente em meu mundo, mas também esse outro 

virtual que cada um leva dentro de si como um interlocutor. Toda relação com o saber 
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comporta, pois, uma dimensão relacional, que é parte integrante da dimensão identitária”. 

(Ibid., p. 72). 

É compromisso de a educação levar em consideração estas e outras dimensões, a 

saber; “... não ensinar informações, mas saberes, ensinar para que os jovens compreendam 

melhor o sentido do mundo, da vida humana, das relações com os outros, das relações consigo 

mesmo. É respeitando esse direito ao sentido que a educação contribuirá para a construção de 

uma mundialização-solidariedade” (CHARLOT, 2005, p. 140). 

 

3 A corporeidade e a dimensão do desejo na relação com saberes da criança 

 

O que é o corpo e como se pode educá-lo? Para Charlot (2000) é exatamente junto a 

ele que se deve procurar as informações a respeito do próprio corpo, ou seja, o corpo que 

mostra, ou se esconde, o corpo que está “fazendo com”, o corpo em ação em vários ambientes 

e contextos intersubjetivos, tanto nas aulas de Educação Física quanto em outros tempos e 

espaço da educação da criança. 

 

Numa sociedade marcada pela indústria da competição, da performance, da 
exclusão, do preconceito, da aparência, da informação abreviada, dos ritmos 
maquinas, das coreografias padronizadas permanecemos alheios a aspectos 
importantes da educação do corpo em ambiente educacionais. Afinal, é 
preciso considerar que a educação do corpo não se esgota nas aulas de 
Educação Física, mas alcançam outros tempos e espaços, movimentos e 
expressão das instituições e seus atores (VAZ & RICHTER, 2005, p. 80). 

 

 Partindo desse pressuposto, é preciso repensar a educação (física) para crianças de 0 a 

6 anos e, de forma mais geral, a escola, a partir do aprender e não do ensinar. O ser humano 

nasce incompleto, mas vem à luz em um mundo humano que o precedeu. Por nascer 

incompleto, ele precisa prosseguir sua formação depois do seu nascimento: cremos que é 

função da educação aprender para ser.  

 Aprender é ao mesmo tempo um movimento de construção de si mesmo, e uma 

apropriação do que o mundo disponibiliza. O que foi criado pela espécie humana apresenta-se 

sob várias formas e, ao ser apropriado pelo indivíduo, surte um efeito de natureza diferente. 

Dito de forma mais simples: o que acontece quando se aprende algo varia de acordo com a 

natureza do que é aprendido (CHARLOT, 2009, p. 240-1). De acordo com Charlot, a 

Educação Física é educação sem deixar de ser física, quando ela trata e possibilita ao aluno 

aprender seu corpo e não apenas movimento e é necessário motivar os alunos para que os 

mesmos possam adquirir ou relacionar-se com os saberes. É através da motivação que as 
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crianças mobilizam-se. A mobilização é “[...] um movimento interno do aluno, é a dinâmica 

interna do mesmo que, evidentemente, se articula com o desejo” (2005, p. 19).  

A prática pedagógica é de fundamental importância porque tem consequências 

importantes na vida dos alunos, já que a escola é um lugar onde o professor está tentando 

ensinar coisas para os alunos que estão tentando aprendê-las (Ibid., 2005, p. 27). É no ensino 

escolar que os professores devem dar acesso aos alunos a lógica do saber e não a lógica da 

escola, onde os indivíduos estão sempre copiando algo, eles estudam na última semana antes 

da prova e o que importa é passar para a série seguinte e não o fato de saber, de aprender. 

(Ibid, p. 29). Portanto, o papel da escola ainda é “futurista”, ou seja, não se debruça sobre as 

problemáticas do presente e, em se tratando da educação de crianças, a ideia futurista tem um 

agravante, pois as crianças sempre são olhadas por uma fresta por onde invariavelmente a elas 

se pergunta o que serão quando crescer. As respostas revelam que o quão próximos ainda 

estão deste sentimento de que a vida só começa depois da infância. 

Mas a teoria da relação do saber e do aprender no processo de desenvolvimento da 

criança tem de ser ampliada aos olhos da antropologia, pois “[...] nascido de maneira 

inacabada, o filhote do homem torna-se humano somente ao se apropriar de uma parte do 

patrimônio que a espécie humana construiu ao longo de sua história. Ora, esse patrimônio se 

apresenta sob a forma de saberes (objetos intelectuais, cujos modos de ser é a linguagem), 

mas também de instrumentos, de práticas, de sentimentos, de formas de relações, etc., que 

devem ser apreendidas igualmente”. (CHARLOT, 2005, p. 42). 

A relação com o saber é a relação com o mundo, com o outro e consigo mesmo de um 

sujeito confrontado com a necessidade de aprender. É o conjunto das relações que o sujeito 

estabelece com um objeto, um “conteúdo de pensamento”, uma atividade, uma relação 

interpessoal, um lugar, uma pessoa, uma situação, uma ocasião, uma obrigação, etc., 

relacionados de alguma forma ao aprender e ao saber. Consequentemente é, também, relação 

com a linguagem, o tempo, a atividade no mundo e sobre o mundo.  

Portanto, para que o aluno se aproprie do saber, para que construa competências 

cognitivas há condições evidentes: primeiro, é preciso que o aluno estude, se engaje em uma 

atividade intelectual e que se mobilize intelectualmente. Mas, para que este se mobilize, é 

preciso que a situação de aprendizagem tenha sentido e que possa produzir prazer, 

respondendo a um desejo. A segunda condição está relacionada diretamente à mobilização, 

pois esta deve induzir uma atividade intelectual eficaz, ou seja, é preciso que a situação faça 

sentido de tal forma que induza o aluno a querer ir para a escola. Mas é preciso, pois, que o 

sentido da escola tenha relação com a função específica da escola: estudar, aprender, saber. O 
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saber é o centro da experiência na escola, em que é fundamental levar em consideração que 

toda relação consigo é também relação com o outro, e toda relação com outro é também uma 

relação consigo próprio. Em outras palavras, cada um leva em si o “fantasma do outro” e, 

inversamente, as relações sociais geram efeitos sobre os sujeitos.  (Ibid., 2005, p. 47). 

A criança se mobiliza quando se sente motivada, quando, por exemplo, movida pelo 

desejo, é levada a produzir ou manipular um brinquedo, gerando um movimento interno que 

se articula com o desejo e que o autor chama de aula interessante, ou seja, [...] aquela em que 

ocorre o encontro do desejo e do saber. Esse desejo “se manifesta sob a formação específica 

que o espaço dos possíveis lhe atribui num momento dado do tempo”. O que está em jogo 

nesse espaço-tempo é a relação com os outros e consigo próprio, podendo ser uma 

oportunidade de se chegar ao caminho do saber (Ibid., p. 55). 

É no corpo onde se inscrevem os saberes. Portanto, não há outro modo ou estratégia de 

se aproximar dos saberes e das relações que as crianças estabelecem senão pela escuta, 

deixando que as próprias crianças digam, falem e expressem seus desejos, ou seja, precisamos 

observá-las, ouvi-las, escuta-las e, sobretudo, considera-las como sujeitos pensantes e 

brincantes que forjam saberes pertinentes ao seu contexto. 

A idéia de corpo definido como “coleção de órgãos e funções” é rejeitada por vários 

autores que sustentam, no mínimo, a idéia de “integralidade do corpo (físico, mental, 

emocional e espiritual)”. Os defensores da Educação Física vão além desse argumento e falam 

em corpo-sujeito. Eles referem-se explicitamente à idéia de “consciência encarnada” definida 

por Merleau-Ponty que afirma: “Eu não tenho um corpo, eu sou meu próprio corpo” 

(CHARLOT, 2009, p. 237-8). 

No que concerne à corporeidade da criança, o movimento e as brincadeiras são as 

expressões que caracterizam o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo-social da criança. 

Ao nascer, ela passa a conhecer um mundo do qual não fazia parte. O desenvolvimento dela 

se dá a partir da interação com as pessoas que estão ao seu redor, como a família, 

inicialmente, e, posteriormente, com os demais grupos sociais. O principal deles é a escola, 

local onde a criança inicia o processo de socialização com membros diversos e bastante 

particulares, servindo assim para a construção de sua identidade. Nesse momento, ela passa da 

fase egocêntrica para as fases de cooperação e interação com adultos e demais crianças. 

 

Nesse período, as crianças não param quietas. É importante então o uso do 
escorregador, dos balanços, das gangorras, das brincadeiras de roda, dos 
saltos e corridas, pois estimulam a descoberta do próprio corpo e ajudam-nas 
a se localizarem no espaço. […] (RIBAS, 1996). 
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Dos 0 aos 6 anos a criança está na fase das descobertas, do experimentar, e por isso os 

espaços e brinquedos fazem parte do brincar e se-movimentar. A corporeidade da atividade 

lúdica é como a sonoridade de um instrumento musical. O som é inseparável do próprio 

instrumento e o som não se desvincula da melodia. O corpo melódico é formado pelas vozes 

de um coral ou pelos sons de uma orquestra. Vozes e sons não são separáveis das pessoas e 

dos instrumentos musicais, Vozes, sons, pessoas e instrumentos musicais formam um todo 

com a melodia. O brinquedo forma uma sensibilidade corporal unívoca e indivisível, e a 

melodia corporeidade do brinquedo chama-se alegria. (SANTIN, 1994, p. 33). 

Assim, esta é uma fase onde a criança deve brincar e através deste brincar construir 

seus saberes e suas relações com o mundo, partindo de si mesma, sem que haja uma 

dependência direta do professor ou adulto mediador, como se este fosse à única pessoa capaz 

de conduzir o processo de aprendizagem. Desta forma, parte-se da idéia central de que a 

criança descobre e assimila o mundo, os outros e a si própria sempre numa relação de 

confronto e diálogo via se-movimentar.  

Portanto as experiências de movimento são especialmente importantes na companhia 

de outras crianças, pois reforçam suas convicções sobre seu próprio eu, sobre as emoções e 

capacidades cognitivas e sobre as relações sociais. As crianças que se movimentam mais, 

através de jogos e brincadeiras, têm uma melhor imagem de si, conseguem se relacionar 

melhor socialmente e adquirem um impulso extraordinário para o seu desenvolvimento 

individual e social quando conseguem se mostrar e se expressar plenamente através de 

atividades de movimentos. 

 

4  Discussão dos dados 

 

A infância enquanto tempo/espaço em que a linguagem permanente do brincar e se-

movimentar é mediada pelas “cem linguagens” da dimensão lúdica corporal, tece uma rede de 

sentidos e significados no âmbito das aprendizagens conforme a teoria da relação com os 

saberes. Portanto, as relações epistêmicas com as figuras do aprender, a saber, os saberes-

objetos, as atividades a serem dominadas e os dispositivos relacionais são gritantes entre os 

dados coletados nos diários de campo.  

A seguir apresentamos a discussão dos dados, posto que o trabalho da pesquisa ainda 

se encontre em fase de desfecho. Acompanhando esta discussão trazemos algumas falas dos 

diários a título de ilustração no sentido de apontar para a relação das crianças coma s figuras 

do aprender. 
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São inúmeras as referências que os dados fazem à relação das crianças com os saberes-

objetos, relacionais e atividades de domínio. Para tanto propomos uma espécie de 

classificação desses dados de modo a aparecer mais claramente essa relação. 

Com relação aos saberes-objeto, encontramos com freqüência a necessidade das 

crianças de reinventar as funções predeterminadas dos objetos, muitas vezes por curiosidade 

ou pela necessidade de dar outra direção a seus interesses dependendo dos desejos que 

aparecem em determinados momentos: “Alexandre em uma outra mesa fez a sua tarefa e 

ficou brincando com a sua folha, sozinho na mesa e calado começou a rasgar a sua tarefinha 

que nem a professora tinha feito quando contou a história do papel e em seguida ele mostra 

aos seus colegas que tinha feito uma camisa. A professora diz: ‘Alexandre! Quem mandou 

você rasgar a tarefa que você vai levar pra casa?” (DC, n. 01, 2011, p. 13). 

Dando outras dimensões funcionais aos objetos e reinventando as coisas, qualquer 

objeto é anunciado ao sabor daquilo que a criança sente e pensa no momento: “Darlan estava 

sentado na mesa do meio de frente para o birô da professora e ele começa a fazer um barco 

de papel e coloca na cabeça, a professora chama a atenção dele porque o papel era a tarefa 

de sala que ele tinha feito” (ibid., p. 19). 

Qualquer objeto que as crianças pegam se transforma em brinquedo: “Depois a 

professora começou a distribuir os brinquedos tampinhas de garrafa pet, quebra-cabeça, 

jogos educativos que tem que associar a letra do alfabeto” (DC, n. 03, 2009, p. 24). 

As crianças transformam o tempo das brincadeiras de acordo com o desejo individual 

ou do grupo que brinca, podendo ser modificado a qualquer momento desde que haja o desejo 

para tal: “... uniram as cartelinhas do jogo que contém as vogais, brincavam de contar 

quantas cartelinhas possuíam, depois começaram a brincar de padaria, pois as caixas dos 

jogos pareciam mesmo o local de guardar pães” (DC n. 03, 2009, p. 3). 

Demonstram intimidade com bola, saber-objeto incorporado na cultura brasileira:  

“...preste atenção no que eu vou falar, vou explicar o que vocês vão fazer na tarefinha. ‘A tia 

Ana diz: ‘ – vocês estão vendo os quadros? Os alunos diz: - sim!’, a tia diz: ‘- no quadrado 

amarelo vocês vão  desenhar e pintar um esporte o principal objeto do futebol, qual é ?’ as 

crianças respondem: ‘- a bola!, a tia Ana diz: ‘muito bem a bola!” (ibid., p. 02) 

Entre as crianças de 0 a 6 anos a imaginação e o faz de conta está sempre presente. 

Gostam de inventar e fantasiar, de modo que qualquer objeto possa se transformar em 

brinquedo (a ser dominado ou não): “Umas brincavam no brinquedo que era uma espécie de 

andaime, tipo uma gaiolinha, se dependuravam, outras pulavam do brinquedo e batiam os 

braços para dar uma ideia de que estavam voando, outras crianças brincavam mais num 
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canto onde tinha um emaranhado de capim cortado, tentavam subir no cercado de telinha 

que por sinal é bem alto, e outras crianças mais especificamente três meninas brincavam de 

se abraçar, e logo depois uma garota disse: ‘vamos brincar de cair?’, então as meninas 

começaram a brincar de cair e riam muito por causa dessa brincadeira” (DC, n. 03, 2009, p. 

01) 

Gostam muito de manipular os diferentes brinquedos: “... por volta das 10h20min 

horas a professora pede pra que eles prestem atenção no que ela ia falar e pediu pra que 

deixassem os brinquedos quietos. Ela começa a falar dos números e perguntou em qual 

número ela tinha parado na aula anterior, mas as crianças não deixavam os brinquedos 

quietos e ela começou a escolhê-los” (ibid., p. 29-30). 

Frequentemente brincam e se divertem com letras e números, o que significa que eles 

se relacionam bem com os saberes escolares que tratam das primeiras letras e números: “Na 

sala, as crianças iam terminando de fazer a atividade e iam pegando alguns brinquedos, uns 

brincavam com tampinhas de refrigerante, outros com o joguinho que tem as letras do 

alfabeto” (DC, n. 03, 2009, p. 18). 

As crianças gostam de brincar nos parques: “Depois do lanche as crianças foram 

brincar no parquinho, no entanto, Tainara, Gabriela, Matheus Célia e Cauã ficaram 

sentados porque não tinham feito o dever de casa” (DC, n. 03, 2009, p. 20-1). 

As crianças gostam muito de brincar de subir e descer dos aparelhos, de descobrir algo 

novo e comumente repetem as brincadeiras, pois tem prazer em novamente experimentar as 

sensações boas que refletem nelas: “Estavam no parquinho brincando das brincadeiras que 

comumente elas já brincam como, por exemplo, subir no mini-andaime, brincar de pega-

pega, capinar a grama” (DC, n. 03, 2009, p. 27). 

Enfim, os dados apontam para uma relação positiva das crianças para com os 

brinquedos e aparelhos, sempre no sentido de dominar os desafios que esses oferecem para 

descobrir e reinventar novas funções e, ao mesmo, os próprios objetos fomentam descobertas 

no plano corporal, ou seja, não somente os objetos são dominados em suas funções, mas 

também representam outros domínios a serem incorporados, por exemplo: no caso do domínio 

de uma bola a ser rebatida contra o solo: não somente a bola deve ser dominada mas também 

toda coordenação de movimentos corporais que permite a execução dessa tarefa motora. 

Nesse caso não somente há uma relação com os objetos mas também relação de domínio de 

determinados saberes. 

Nesse sentido com relação aos saberes de domínio o que aparece com mais frequência 

são exatamente as ações de dominar o próprio corpo através de diferentes e diversas 
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dinâmicas como cantar, dançar, representar, imitar, expressar, etc., assim como o domínio de 

determinadas ferramentas para a efetivação de atividades específicas. Desse modo as crianças 

que gostam de pintar e desenhar tem como desafio dominar os lápis, as canetas, os pincéis, giz 

de cera, etc.: “A professora pediu as tarefas e começou a pedir pra que eles falassem as 

letrinhas que estavam no quadro, ela diz ‘ – digam que letrinha é essa, apontando pra letra’, 

eles respondem ‘ – a, e, i, o, u’ e depois começa a cantar: ‘ – o macaquinho pediu pra que eu 

imitasse um gato’ e as crianças faziam: ‘ – miau!’, a professora ‘- o macaquinho pediu que 

eu imitasse um leão’ e as crianças imitavam o leão, a professora diz: ‘ – o macaquinho pediu 

que eu imitasse um cachorro’, as crianças faziam: ‘- au au au!” (DC, n. 01, 2011, p. 04). 

 Numa outra perspectiva constatamos que elas gostam muito de cantar e imitar, 

conhecem as letras e gostam de brincadeiras, cantos, jogos que trazem e traduzem o universo 

letrado: “Macaco mandou balançar a cabeça’ e todos balançavam a cabeça. A professora 

continuou: ‘ macaco mandou sair do chão’ e todos pulavam, ‘macaco mandou levantar os 

braços’ todos com o braço levantado e sentados, a professora diz: ‘ agora abaixe a sua mão 

esquerda’, alguns deixavam a sua mão esquerda baixa e outros deixavam a direita, a 

professora chamou a atenção das crianças por que estavam fazendo errado e dizia: ‘qual é a 

mão que vocês escrevem? Não é a direita? Então deixe ela levantada” (DC, n. 01, 2011, p. 

07). “João, Breno, Abraão, Ariely estavam brincando de leão e o leão (Breno) tinha que 

pegar todos que estava na brincadeira” (DC, n. 01, 2011, p. 22). 

 Portanto as crianças gostam muito de se-movimentar e aprender brincando quando 

aparecem exigências de ordem corporal no sentido de dominar o próprio corpo e gestos 

isolados. Isto sempre representa desafios aos pequeninos, os quais eles enfrentam com altivez 

e vontade, no sentido de dominar o desconhecido que se lhes apresenta. Essas exigências 

corporais podem aparecer na ordem de saberes do plano do domínio e conhecimento do 

próprio corpo (esquema corporal e consciência corporal) bem como domínio da dimensão 

motora (lateralidade, coordenação fina e ampla, coordenação visual motora, etc.): “O trio de 

meninos que estavam jogando bolinha de gude, estavam na parte de terra do pátio. (...) todos 

eles foram pra sala com as mãos sujas de terra” (DC, n. 01, 2011, p. 12). 

 Gostam de brincar na areia, na terra, com argila, com folhas e com muitos outros 

elementos da natureza. Se sujar não é um problema, mas geralmente conseqüência de 

experiências e descobertas corporais que não prescindem disso e em se tratando de brincar na 

terra se sujar é inevitável: “A professora pede para eles fazerem uma roda no meio da sala, 

afastando um pouco as mesinhas, todos ficam em roda e a professora começa a cantar uma 

música do carneirinho. Na música ela pede para que eles façam o que o carneirinho manda, 
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e começa a brincadeira dizendo: ‘seu carneirinho pediu para que dessem três pulinhos’ e 

todos davam três pulinhos. A professora continua: ‘ seu carneirinho pede para que todos 

levantassem o braço direito’, uns levantavam os dois braços outros levantavam o direito e 

outros levantavam o esquerdo, e a professora dizia: ‘gente! Preste atenção, é o braço direito 

braço que vocês escrevem” (DC, n. 01, 2011, p. 21). 

Movimentar e dominar as partes do corpo como um todo ou isoladamente, mesmo que 

parado no mesmo lugar, também é diversão garantida: as crianças gostam muito de 

movimentar os membros do corpo juntos ou alternadamente e gostam de produzir sons com o 

próprio corpo, e se vier acompanhado de cantiga e representação, o desafio é maior. Ou seja, 

gostam das atividades que suscitam a expressão corporal: “Eles são conduzidos na fila e vão 

cantando a molequinha: ‘meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer, pra ficar 

fortinho, pra ficar fortinho, e crescer, e crescer’, e em seguida cantam a outra música: 

‘merenda bem gostosinha, quem foi que fez? Foi a tia da cozinha” (DC 03, 2009, p. 20). 

Também são importantes os saberes que implicam disciplina na relação do eu com o 

trato dado ao corpo e aos cuidados corporais: “... a professora responsável pelo pré-escolar II 

que envolve crianças de 5 anos de idade, chamou as crianças e elas mesmas falaram entre si 

que era horário de beber água” (DC 03, 2009, p. 02). 

Segurar e manipular cartelas, peças de jogos de montar, cartas, fichas, baralho, enfim 

tudo representa desafio às mãos pode ser divertido, bem como uma necessidade de dominar o 

objeto: “João deixou de brincar só e se aproximou de Roberto para brincarem e ele deu a 

ideia de brincarem com as cartelinhas, e ia ensinando a Alberto como segurar as cartelinhas 

como se fosse mesmo um jogo de baralho” (DC 03, 2009, p. 04). 

Constatamos o quanto as crianças se mobilizam para com as atividades do campo das 

artes, lembrando que quando uma criança pinta, desenha ou molda, ela sempre está brincando: 

“Todos entraram na sala de aula para terminarem de fazer as atividades de pintura, com 

tinta guache e de cobrir os tracinhos para formar as letras” (DC 03, 2009, p. 10). “Célia, 

Natalia e Matheus brincavam com tampinhas de garrafa pet, construíram pirâmides dentre 

outras coisas, Cauã, Luiz Gustavo e outras duas menininhas brincavam com a massa de 

modelar, faziam cestas com frutas, bonecos, carros e diversos objetos” (DC 03, 2009, p. 13). 

Gostam de exercitar e antecipar o universo da vida adulta que as cerca, imitando as 

profissões e os papéis sociais e culturais. Toda brincadeira de faz-de-conta representa um 

exercício dos acontecimentos culturais pertencentes ao seu mundo da vida: “Maria e Matheus 

começaram a brincar e foram juntando as cadeirinhas numa parte da sala para brincarem de 

carro e de motorista” (DC 03, 2009, p.10). 
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No entanto são os dispositivos relacionais aqueles que aparecem com maior expressão 

no interior da discussão dos dados. Brincar de se abraçar, estar perto de quem se gosta, brincar 

e se relacionar com os afetos indica o quanto as crianças de fato gostam de estar umas com as 

outras e juntas se divertir e aprender: “... ‘por que você tá chorando Evilin?’ Ela responde: ‘ 

Eu quero sentar com eles!’, a professora diz: ‘menina que feio! Pare de querer sentar só com 

meninos, menino senta com menino e menina senta com menina, olhe seus colegas como 

estão sentados! Meninos com meninos e meninas com meninas, pare com isso! Deixe de 

coisa!” (DC, n. 01, 2011 p. 33). 

Independente do sexo, as crianças manifestam com freqüência o desejo de estar com 

aqueles ou aquelas de quem mais gostam, ou pelo menos de ficar perto desses. Mas também 

manifestam essa preferência quando são convocadas a trabalhar, ou seja, a fazer diferentes 

atividades e tarefas que não necessariamente são da ordem do livre brincar: fazer as atividades 

propostas pela professora vem acompanhado do desejo de “fazer com quem” eu quero, ou 

seja, com quem eu desejo e gosto. 

São muito curiosas e adoram bisbilhotar as coisas e os objetos; são inquietos e se-

movimentam de um lado a outro, ou no mesmo lugar, sempre tentando descobrir algo, faz 

parte do universo dos pequenos descobrirem o mundo através da relação que esses 

estabelecem com os outros, com as coisas e consigo mesmo. Portanto, descobrir e se apropriar 

do mundo pode ser considerado um dispositivo relacional, pois o mundo se oferece aos seus 

sentidos através das coisas com as quais se relacionam e com a curiosidade despertada pela 

presença/ausência dos outros e dos objetos. Também a presentificação do próprio corpo 

sugere novas descobertas: “Depois de ter terminado a tarefa e começou a pedir a agenda e 

enquanto escrevia os alunos começavam a brincar na sala, outras mexia nas coisas dos 

outros, e a tia Ana sempre pedia pra que eles ficassem quietos” (DC, n. 01, 2011, p. 05). 

Repetem intensamente e com frequência tudo que lhes dá prazer, ou seja, as atividades 

e brincadeiras que gostam de fazer. Nestes momentos também aparecem as interações entre as 

crianças possibilitadas pela dinâmica das atividades propostas: “A professora chamou a 

atenção de todos e disse: ‘vamos treinar a musiquinha da mamãe para vocês apresentar pra 

ela. (...) a professora continuou: ‘ mãe põe na sacola o meu lanche, põe na sacola que eu vou 

estudar, as vezes fico fingindo que to dormindo pra mamãe chamar, quando ela vem de 

mancinho preparo o rostinho pra ela beijar’ todos cantam juntos com a professora e a 

cantiga se repetiu várias vazes” (DC, n. 01, 2011, p. 07). 

As crianças adoram interagir com os outros e ficar sozinho, quieto e imobilizado pode 

ser muito enfadonho: “O aluno A que ficou a manhã toda sentado sozinho não ficava quieto 
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nenhum segundo se quer, e a professora sempre chamava sua atenção. A professora dizia: ‘ 

aluno A fique quieto e faça seu dever logo pra eu ver!’, ele sentava mais depois fazia tudo de 

novo” (DC, n. 01, 2011, p. 9). 

As interações e disputas afetivas acontecem a todo instante. Assim como as crianças 

gostam de ficar ao lado de quem elas gostam e de quem sentem a recíproca, na mesma medida 

elas também ignoram e se afastam de quem e daquilo que não gostam. Outro aspecto 

importante é de se reconhecer que as crianças também respondem e aprendem com interações 

tensas. 

Às vezes elas querem fazer as tarefas sozinhas e longe dos amigos. Adoram segredos e 

tem necessidade de guardar certas informações somente para si. Alguns segredos são apenas 

compartilhados com amigos imaginários ou virtuais: “Carlinhos sai da sua mesa onde estava 

junto com Gabriel e Alexandre e vai para mesa de Luan e Darlan para pegar o lápis de cor 

da mesa deles. Luan diz: ‘ Tia! Carlinhos pegou meu lápis’, a professora diz: ‘ Carlinhos vá 

para seu lugar!’ Carlinhos não volta para seu lugar e senta sozinho em uma mesa que estava 

sem ninguém no meio da sala. Enquanto isso Esther brinca com a sua colega com a tarefa, 

fazendo da folha uma boneca de verdade e subia e descia a folha e dizia: ‘ oi amiga, quer 

tomar banho? Quer morar comigo?, e a outra colega também ficava o tempo todo subindo e 

descendo a folha respondendo o que Esther tinha falado” (DC, n. 01, 2011, p. 23.). 

 

5 Considerações finais 

 

Consideramos por fim que os dispositivos relacionais contém os saberes mais 

importantes na educação de crianças de 0 a 6 anos, em virtude de que os mesmos demarcam e 

estão presentes em todas as demais figuras do aprender contidas no interior da teoria da 

relação com os saberes. Os saberes relacionais agregam todo tipo de interação que as crianças 

estabelecem mediadas pela linguagem do brincar e se-movimentar, a saber, as interações do 

eu comigo mesmo, do eu com o outro, do eu com os objetos e do eu com o mundo. 

No tocante ao exercício da pesquisa como professoras em formação, o trabalho foi de 

extrema importância haja vista que traz contribuições na perspectiva teórica na Educação 

(Física) Infantil no tocante ao diálogo inovador que estabelece com a teoria da relação com os 

saberes. 
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