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RESUMO: O presente artigo discorre sobre a necessidade do trabalho voltado para as crianças da
Educação Infantil em torno da corporiedade e movimento auxiliando no desenvolvimento físico e cognitivo
das mesmas. Este trabalho é fruto de um estudo realizado em uma instituição de educação infantil em um
bairro periférico da cidade de Maceió – AL, e consiste em demonstrar e sugerir atividades que auxiliem,
estimulem e que possam fazer parte do cotidiano escolar das crianças, modificando as aulas tão atreladas
aos modelos tradicionais em que elas acostumam-se unicamente com a lousa, os livros e o lápis, sem que
os seus professores deem a atenção necessária para a importância do movimento , deixando emergir
criatividades, atividades de movimento e percepções de espaço.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil. Corporiedade e Movimento. Dinâmicas.

ABSTRACT: This paper discusses the necessity of work geared toward children from kindergarten around
the motion corporiedade and aiding in physical and cognitive development of the same. This work is the
result of a study in an institution of early childhood education in a suburb of the city of Maceió - AL, and is
to demonstrate and suggest activities that assist, encourage, and that may be part of the daily school life
of children, modifying classes as tied to traditional models in which they get used only with blackboard,
books and pencils without their teachers deem necessary attention to the importance of the movement,
leaving emerging creativity, movement activities and perceptions of space.
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INTRODUÇÃO

Sabe-se que no espaço da sala de atividades há uma enorme contenção de movimentos, onde muita das
vezes se é cobrado postura correta, não pode se levantar das cadeiras, entre outros exemplos que muita
das vezes os professores alegam que é para manter a ordem e organização, mas que acabam se
esquecendo que o movimento faz parte do desenvolvimento das crianças, seja na sala regular de
atividade, no recreio, em uma brincadeira, dinâmica, em uma aula de campo, uma dança, entre outros. A
partir dessa necessidade, o estudo deu-se em torno da temática da corporiedade e movimento, com o
objetivo de apresentar e refletir sobre a dimensão do desenvolvimento e da cultura humana. Para a
realização desse estudo, foram realizadas entrevistas com gestores, professoras, estagiários e
orientadores e o projeto foi dividido em dez sessões.
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Na primeira fase da preparação do projeto, foi realizada uma organização das decisões a serem tomadas e
os dados obtidos nas visitas, pois como afirma Moretto (2007) planejar é organizar ações. Essa é uma
definição simples, mas que mostra uma dimensão da importância do ato de planejar, uma vez que o
planejamento deve existir para facilitar o trabalho tanto do professor como do aluno.

Dessa forma, foi decidido que a atuação para obtenção de resultados desses estudo, seria realizada em
forma de dinâmicas, procurando fazer com que a criança exercite a prática de movimentar-se e ao meso
tempo propiciá-las momentos de ludicidade.

Diante das observações constatadas na escola, foi percebido que muita das vezes a professora privava as
crianças de se movimentarem, com o pensamento de que a criança só aprende se estiver sentada, calada,
sem expressar nenhum tipo de gesto. A turma da qual observamos é altamente inquieta, as crianças ficam
agoniadas para levantar, inventam qualquer desculpa para fazer um gesto ou sair da sala de atividades
regulares, sentindo-se muita das vezes presas e ao sair da sala tinham uma sensação de liberdade.

Diante disto surgem os seguintes questionamentos: Quais as necessidades das crianças Como fazer com
que as crianças se movimentem mais na escola Como trabalhar a linguagem do movimento em sala de
aula

Com isto, o estudo será relatado através das sessões realizadas trazendo reflexões e sugestões para o
trabalho dos profissionais da educação em torno da corporiedade e movimento das crianças na educação
infantil

2. Uma breve análise do movimento em uma turma de uma escola pública do munícipio de
maceió

É de intensa responsabilidade das escolas, como um todo, não abrirem mão de uma educação unicamente
focalizada nas resoluções de problemas que estejam relacionados ao bem-estar, a assistência, ao apoio
para com as crianças, ao cuidar e ao educar, porém algumas partes importantes para o desenvolvimento
da criança são deixadas de lado, neste caso foi o movimento das crianças em sala de aula.

A movimentação da criança pode contribuir de forma positiva e não só no desenvolvimento educacional
como também no desenvolvimento psicológico e físico, visto que para que a criança se desenvolva por
completo é preciso se ter a valorização desta linguagem.

Trazer o movimento para dentro de sala de aula é fundamental devido ao fato que as crianças desde
novas sentem essa necessidade de se movimentar, para adquirir melhor controle do seu próprio corpo.
Quando a mesma se movimenta elas expressam sentimentos, emoções e pensamentos, ampliando os
gestos e posturas corporais. Segundo o Referencial curricular nacional para a educação infantil, 1998
(RECNEI), o movimento é uma linguagem que permite às crianças agirem sobre o meio físico e sobre o
meio ambiente humano, trazendo assim para as pessoas a expressão.

Pelo que foi observado na sala de turma de crianças que tinham idade..., há uma grande repressão de
movimentos, a professora a todo momento manda as crianças ficarem sentadas e quietas, se não irão
ficar sem recreio, todo e qualquer movimento já é considerado algazarra da parte das crianças e por isso a
repressão dos movimentos. A professora ao ser questionada sobre isso afirma que se der “liberdade” para
essas crianças, é pior do que dar “liberdade ao diabo”, pois seria o caos na sala de aula.

Vale ressaltar que na teoria da psicogênese da pessoa de Wallon ele afirma que o que liga o plano afetivo
e o plano cognitivo é o ato motor, mostrando que a motricidade está a serviço da expressão subjetiva ou
da ação sobre o meio. Com isto ele traz a distinção entre as funções tônico-postural e cinética. A função
tônico-postural é responsável pelos gestos e posturas, tem o papel importante na afetividade, na atividade
cognitiva e a motricidade de realização, o que resulta no equilíbrio e na estabilidade dos deslocamentos do
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corpo todo; e a função cinética é responsável pelo movimento

Esta teoria de Wallon é muito importante para a ação pedagógica, pois o que se tem ainda hoje em dia é
um conceito antiquado e ultrapassado, onde a criança tem que ter postura de adulto, não pode se
movimentar dentro de sala. A hora em que se movimentavam era só na hora do recreio. Alguns
professores acreditam que para manter ordem e organização só pode ser por este caminho e acaba
suprimindo o movimento, impondo as crianças a rígidas restrições posturais e o que é pior solicita que ela
fique quieta o tempo todo.

Este tipo de comportamento dos professores pode trazer graves consequências para as crianças, pode
atrapalhar o desenvolvimento pleno do corpo, da expressão e do pensamento, fazendo com que ela se
torne uma criança tímida e que perca completamente o controle do seu corpo.

Os movimentos representam significados diferentes que são construídos através das diferentes
necessidades, interesses e possibilidades corporais, o que ocasiona em uma cultura corporal. Sendo assim
várias são as manifestações dessa linguagem, como por exemplo: a dança, o jogo, as brincadeiras, os
esportes, dentre outros.

Sendo assim as escolas de educação infantil tem que ter um ambiente que favoreça a criança, onde as
mesmas se sintam seguras para arriscar e vencer desafios, quanto mais desafios adequados à faixa etária,
mais ele proporcionará conhecimentos sobre elas mesmas e do ambiente em que vive, poderá conhecer
seus limites e possibilidades do próprio corpo entendendo o ambiente como físico e social. Deste modo o
trabalho com o movimento envolve a multiplicidade de funções e manifestações do ato motor, trazendo
um desenvolvimento da motricidade das crianças e uma reflexão das posturas corporais que são aplicadas
nas atividades cotidianas.

Contudo, acreditamos que juntamente com os professores e a equipe gestora podemos conscientizá-los
para a importância da participação de todos nas nossas intervenções, pois o movimento auxilia no
desenvolvimento físico e cognitivo da criança. A partir dos aspectos da escola coletados, foi elaborada uma
análise de pontos que precisam ser modificados, atentando para a importância do movimento no dia a dia
escolar.

A intervenção realizada foi de forma bastante colaborativa, incentivando atividades que quebraram toda a
monotonia da rotina e trouxe também atividades que trabalharam o cognitivo e o físico da criança.

3. As oficinas realizadas

Partindo, o primeiro a realização das oficinas propostas, foi organizar atividades que contribuam para o
desenvolvimento das crianças, onde a primeira intervenção foi realizada dentro da sala de aula e a
brincadeira foi a do barbante cruzado, o material utilizado foi: um rolo de barbante. A brincadeira consiste
em o estagiário entregar o barbante para a criança e solicitar a mesma que amarre-o em qualquer lugar
da sala e depois ela passa o barbante para outra criança que faz o mesmo e assim sucessivamente.

A segunda intervenção foi realizada fora de sala, no campinho de areia, o material utilizado foi um rolo de
barbante. Preferimos continuar com o barbante para que as crianças se situem um pouco mais da nossa
proposta do projeto. A brincadeira se chama barbante maluco: as crianças ficaram em fila, uma do lado da
outra e foi solicitado que a primeira da fila amarrasse o cordão em uma parte do corpo, depois que todos
estiverem amarrados eles tentaram se desprender do barbante e assim sucessivamente.

A terceira intervenção partiu para o pequeno circuito, que foi realizada no campinho de areia, com os
seguintes materiais: túnel de tecido (minhocão), bambolês e corda. A brincadeira proposta é que em fila
as crianças começassem a enfrentar os obstáculos encontrados sozinhas, depois coletivamente.

A quarta intervenção foi realizada no pátio coberto, devido ao tempo chuvoso, preferimos então ficar em
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um lugar onde as crianças não corressem riscos de adoecerem. Neste dia realizamos um circuito um pouco
maior, com os seguintes materiais: túnel de tecido (minhocão), bambolês, corda e três caixas de papelão.
Nosso objetivo foi de tornar um pouco mais difícil o percurso e de fazer com que as crianças pulassem e
corressem com mais agilidade.

Na quinta intervenção foi feito um circuito com mais um elemento, além dos já utilizados nas intervenções
anteriores, acrescentamos pneus velhos para tornar o circuito mais rico em materiais e obstáculos. Este
circuito foi feito no campinho de grama, para oferecer um espaço melhor.

Na sexta intervenção foi feito um circuito fora da sala de aula, só com caixas de papelão e foi construído
juntamente com as crianças um grande circuito de caixas de papelão.

Na sétima intervenção, foi proposta uma atividade totalmente diferente, esta intervenção foi feita na sala
de aula, as crianças tinham que desenhar o que elas quisessem que nós, os estagiários, colocássemos no
circuito. Os materiais utilizados foram: Folha A4, giz de cera e lápis de cor. O objetivo desta atividade foi
analisar o que elas achavam de interessante para acrescentar nos próximos circuitos.

A oitava intervenção foi voltada para os desenhos feitos, trazendo todos os materiais possíveis solicitados
pelas crianças, para acrescentar no circuito.

A nona intervenção foi o circuito, com todos os materiais já utilizados, no qual foi elaborado mais materiais
e objetos para acrescentar no circuito, aumentando dessa forma,os estímulos e obstáculos, aguçando
ainda mais o movimento nas crianças.

A décima atividade foi a realização de um super circuito; com todos os materiais já utilizados nas outras
sessões, foi um circuito ainda maior montado pelas crianças no campinho de grama da escola.

Algumas considerações

Este estudo tornou-se um verdadeiro workshop para entendermos as reais necessidades que têm as
crianças de dar opiniões, arquitetar pensamentos e sentimentos e, sobretudo, movimentar-se. Torna-se
mais que essencial, nesta fase da vida, o respeito e reconhecimento que o adulto pode (e deve) dar a
criança para o que a mesma enxergue sobre si mesma, as outras e o mundo. Foi observado em todas as
sessões o quanto o trabalho com a corporiedade e movimento estimulou o desenvolvimento, a
compreensão, as regras, o trabalho individual e/ou coletivo das crianças. Concluiu-se que o trabalho com o
movimento ainda na educação infantil se realizado de forma planejada e não apenas deixar livre (correr
por correr) sem ter um direcionamento de materiais, espaço, dinâmica, jogos e/ou um recreio dirigido,
pode ser de crucial importância no desenvolvimento físico, psicológico e pedagógico das crianças.
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