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RESUMO 

o presente estudo teve como objetivo, analisar e compreender qual é a 
concepçao de criança nas produç6es academicas sobre a Educaçao Fisica na 
Educaçao Infantil. Os estudos analisados foram coletados de publicaç6es retirados 
do livro Andrade, Sheneider (2008), e das Revistas Motrivivencia (2008), Pensar a 
Pratica (2002) e Revista Brasileira de Ciencias do Esporte (2005). Foram analisados 
32 artigos, porém somente 22 artigos explicitam a concepçao de criança na 
Educaçao Fisica da Educaçao Infantil. Para a analise dos estudos, foi realizada uma 
classificaçao de estudos que se baseavam em cada concepçao: Hist6rica, psicologia 
e sociol6gica, a qual foi possivel diagnosticar a concepçao apresentada. Verificou-se 
que a maioria dos estudos possui a concepçao sociol6gica de criança na Educaçao 
Fisica da Educaçao Infantil. 

Palavras chaves: Criança, Educaçao Fisica, Educaçao Infantil. 
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1. INTRODUçAo 

Estudos sobre a criança iniciaram por volta do século XVIII, mas tiveram um 

maior cresci mento na metade do século XX. Nas discussoes sobre o conceito de 

criança e infancia, a criança seria compreendida como uma fase psicobiol6gica do 

individuo, e a infancia era vista como um periodo da vida humana. (CASTRO, 2008, 

p.04) 

O conceito de criança foi construido historicamente, como mostra o 

pesquisador frances Philippe Ariès (1960), em sua obra Hist6ria Social da Criança e 

da Familia. Por um longo periodo nao se entendia a criança como um ser em 

desenvolvimento, com caracteristicas e necessidades pr6prias, mas sim, um adulto 

em miniatura que ainda devia ser aperfeiçoado. 

Conforme Levin (1997) as crianças, eram vistas como seres que 

necessitavam de grandes cuidados e também, de uma rigida disciplina, a fim de 

transforma-Ias em adultos socialmente aceitos. Tal disciplina ocorria através da 

submissao do corpo da criança, pois neste periodo esta conduta para com as 

crianças ''[. .. ] era considerado necessario para evitar os seus movimentos, bem 

como para exercer um controle efetivo sobre o pequeno ser. Assim, durante muito 

tempo o unico caminho existente foi uma rigida disciplina infantil. [ ... ]" 

(NASCIMENTO; BRANCHER; OLiVEIRA; 2007 p. 5) 

Por séculos a criança era vista como um ser sem importancia, quase invisivel, 

sendo disciplinada corporalmente, e instruida para a vida adulta. Hoje eia é 

considerada em todas as suas especificidades, com identidade pessoal, hist6rica e 

cultural. Diferente da ideia do corpo como um instrumento de disciplina, atualmente 

ele é elemento contribuinte no aprendizado das crianças. 

Sendo a Educaçao Fisica uma area que contribui muito na educaçao da 

criança, a partir de tais consideraçoes surge a seguinte indagaçao: qual a 

concepçao de criança nos estudos de educaçao fisica na educaçao infantil? 

Assim, a presente pesquisa tem como objetivo analisar e compreender, qual é 

a concepçao de criança nas produçoes academicas sobre a Educaçao Fisica na 

Educaçao Infantil. 

Para isto sera realizada uma pesquisa de cunho bibliografico em obras que 
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abordam esta tematica, analisando a concepçao de criança para a educaçao fisica. 

Justifico tal estudo, para que o conhecimento da concepçao de criança 

presente nas produç6es academicas de educaçao fisica seja um referencial te6rico, 

para os professores de educaçao fisica, em suas praticas pedag6gicas. Este estudo 

pretende servir de apoio aos professores de Educaçao Fisica na Educaçao Infantil, 

para que o conhecimento desta tematica contribua para um desenvolvimento da 

educaçao fisica na escolarizaçao da pequena infancia. 
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2. REVISÀO DE ESTUDOS: INTERLOCUçOES CONCEITUAIS DE CRIANçA 

Atualmente o conceito de criança esta sendo estudado e discutido por 

pesquisadores de diversas areas como: hist6rica, psicol6gica, sociol6gica, biol6gica, 

entre outras. 

Assim, na concepçao sociol6gica, Oliveira (2005 p. 98) entende a infancia 

como "uma construçao social, que reflete as variaç6es da atividade humana, 

portanto, das relaç6es de produçao existentes na realidade". Nessa perspectiva, 

considera a criança é compreendida como sujeito de relaç6es sociais que se 

encontra inserido num determinado contexto social. 

A partir do pressuposto da concepçao de criança de quem eia é, ou o que eia 

sera, ha uma dicotomia conceitual. A criança pode ser entendida como um sujeito 

singular com particularidades, ou como concepç6es sobre a criança como as: 

[ ... ] imagens de crianças que brincam, que trabalham, que estudam, que 
aprendem (ou nao). Imagens de crianças amaveis e amadas; crianças bem 
comportadas; crianças diferenciadas; crianças confinadas ou abandonadas, 
subjugadas, aut6nomas, liberadas. Imagens de crianças que cresce m eque 
deixam de ser crianças. Imagens de crianças quase adultas nos seus 
modos de ser. Imagens que participam do imaginario social de nossa 
época. (SMOLKA 2002, p.100) 

No Dicionario Aurélio, o conceito de criança é definido como um ser humano 

de pouca idade. Ja a infancia é entendida como um curto periodo de tempo em que 

a criança precisava de atençao especial e cuidados de um adulto, sendo momento 

fragil. 

Assim, a criança é considerada como um sujeito dotado de fragilidades e 

incapacidades de algumas aç6es, necessitando do auxilio de adultos para seu 

desenvolvimento.Entretanto ha concepç6es de criança positivas que ressaltam suas 

especificidades, como mostra no parecer 022/98 das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educaçao Infantil,entendendo as crianças pequenas como: 

[ ... ] seres humanos portadores de todas as melhores potencialidades da 
espécie:inteligentes, curiosas, animadas, brincalhonas em busca de 
relacionamentos gratificantes, pois descobertas, entendimento, afeto, amor, 
brincadeira, bom humor segurança trazem bem estar e felicidade. Sao 
tagarelas, desvendando todos os sentidos e significados das multiplas 
linguagens de comunicaçao, por onde a vida se explica. Inquietas, pois tudo 
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deve ser descoberto e compreendido, num mundo que é sempre novo a 
cada manha; encantadas, fascinadas, solidarias e cooperativas desde que o 
contexto a seu redor [ ... ) 

No me io social, criança é vista como um sujeito de direitos, situado 

historicamente e que precisa ter as suas necessidades fisicas, cognitivas, 

psicologicas, emocionais e sociais supridas, caracterizando um atendimento integrai 

da criança. Eia deve ter todas as suas dimensoes respeitadas sendo considerada 

como cidada na sociedade tendo sua contribuiçao socio-cultural na mesma. 

Ja o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL 1990), considera a 

criança, a pessoa até doze anos de idade incompletos [ ... ] (art. 2°), com direito à 

liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de 

desenvolvimento, e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais. Portanto, 

tendo em vista a crianças como cidada, nos remete a refletir um grande avanço na 

concepçao de criança na sociedade atual, sendo participante e contribuinte na 

cultura e no meio em que vive. 

Desta maneira, a criança se desenvolve a partir do meio social em que eia 

esta inserida. Nesta perspectiva Dahlberg, Moss e Peter (2003) afirmam que "a 

criança pequena esta no mundo como ele é hoje, incorpora esse mundo, é 

influenciada por ele mas também o influencia e constroi significados a partir dele." 

Deste modo, a infancia é uma construçao social elaborada pelas crianças. Assim 

através da aprendizagem e do conhecimento experimental, a criança se torna uma 

construtora de conhecimento e de sua propria identidade. 

Com base nas consideraçoes apresentadas, formulamos este capitulo que ira 

tratar da concepçao de criança nas diferentes perspectivas: historica, psicologica e 

sociologica. 

2.1 Concepçao de criança: urna perspectiva historica 

No decorrer dos séculos a criança foi vista de diferentes maneiras, sofrendo 

alteraçoes significativas durante a historia. 

Por um longo periodo a sociedade via a criança como algo substituivel e sem 

importancia, quase invisivel. Devido às mas condiçoes de higiene, a ausencia de 

saneamento basico ou assistencia a saude, o indice de mortalidade infantil era muito 
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alto. As crianças eram jogadas fora e substituidas por outras sem sentimentos, ou 

seja, a morte era algo aceito com bastante naturalidade, ja que isto ocorria com 

muita frequencia, gerando uma relaçao de desapego a elas, em que 

[ ... ] a suposta indiferença com relaçao à infancia nos periodos medieval e 
moderno resultou em uma postura insensivel com relaçao à criaçao de 
filhos. Os bebes abaixo de 2 anos, em particular, sofriam de descaso 
assustador, com os pais considerando pouco aconselhavel investir muito 
tempo ou esforço em um "pobre animai suspirante", que tinha tanta 
probabilidade de morrer com pouca idade. (HEYWOOD, 2004, p.8?). 

Por volta do século XII ao XVIII, concepçao de criança e infancia se 

determinava através da idade, em que acreditavam que: 

[ ... ] a primeira idade é a infancia que pianta os dentes, e essa idade começa 
quando nasce e dura até os sete anos, e nessa idade aquilo que nasce é 
chamado de enfant (criança), que quer dizer nao falante, pois nessa idade a 
pessoa nao pode falar bem nem formar perfeitamente suas palavras [ ... ] 
(ARIÉS, 1981, p. 36). 

A criança também era vista como um ser produtivo com funçao util na familia. 

A partir dos sete anos de idade a criança era inserida na vida adulta, realizando 

tarefas semelhantes aos adultos, a partir da imitaçao de seus pais, tendo seu papel 

na sociedade considerada como um "adulto em miniatura". Esta criança operaria se 

destacou principalmente na Revoluçao Industriai com sua mao de obra, em 

condiç6es subumanas de sobrevivencia, sendo marginalizadas e exploradas. 

Estas crianças pequenas participavam ativamente da vida adulta, utilizando 

vestimentas semelhantes, frequentavam os mesmos lugares, tinham relaç6es de 

trabalho, participavam de festas e reuni6es. Nao acreditavam que a criança era um 

individuo inocente, sendo assim, realizavam brincadeiras grosseiras e gestos de 

indecencia sem nenhum pudor, entendido com algo natural. 

Entretanto, apesar de sua inserçao na vida social e economica, entendia-se a 

criança como adultos imperfeitos, incapazes e sem habilidades, no qual cabia aos 

adultos desenvolver e ensinar moralidade, racionalidade e carater para a preparaçao 

das mesmas para a vida adulta. 

No século XVII houve mudanças com relaçao à criança e a infancia. Através 

de politicas publicas e quest6es religiosas, iniciou-se uma série de cuidados para 
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com a criança pequena. A imagem da criança era comparada ao Menino Jesus, 

trazendo assim um sentimento de ternura e carinho. A responsabilidade de cuidar e 

preservar as crianças cabia as mulheres, surgindo assim uma particularidade da 

condiçao de criança. 

As condiç5es de higiene foram melhoradas e surgiu uma preocupaçao de 

preservaçao da saude das crianças, tendo a morte nao mais aceita como algo tao 

natural. 

Este periodo caracterizou-se como uma consideraçao concreta com as 

crianças, em que Ariés (1981) chamou de "sentimento com a infancia". A partir 

disso, entendeu-se a infancia como um periodo de tempo em que a criança era fragil 

e necessitava de cuidados dos adultos. 

Este sentimento Ariés (1981) denominou de paparicacao que seria o encanto 

da ingenuidade, graciosidade e espontaneidade das crianças, contudo: 

[ ... ] um sentimento superficial da criança era reservado a criancinha em 
seus primeiros anos de vida, enquanto eia ainda era uma coisinha 
engraçadinha. As pessoas se divertiam com a criança pequena como um 
animalzinho, um macaquinho impudico. Se eia morresse entao como 
muitas vezes acontecia, alguns podiam ficar desolados, mas a regra geral 
era nao fazer muito caso, pois outra criança logo a substituiria. A criança 
nao chegava a sair de uma espécie de anonimato. (ARIÉS, 1981 p. 10) 

Em relaçao ao sentimento de paparicaçao, houve criticas e manifestaç5es 

contra a importancia que se dava as crianças, por parte de moralistas e educadores 

do século XVII, que se preocupavam com a disciplina e a racionalidade. Surge neste 

momento outro sentimento de infancia, a chamada moralizaçao, no qual cabia aos 

adultos desenvolver uma razao e dar educaçao para as crianças. A respeito destes 

dois momentos, Oliveira afirma que: 

Se no primeiro sentimento - a paparicaçao - os defeitos da criança sao 

objetos de hilaridades [merecendo complacencias], no segundo [a moralizaçao] 

merecem correçao. Se a imperfeiçao da criança devia ser corrigida, nada melhor 

para isto do que a disciplina, a severidade (OLIVEIRA, 1989, p. 93). 

A partir deste momento inicia a escolarizaçao das crianças, com a 

preocupaçao de educa-Ias e disciplina-Ias conforme a cultura predominante de cada 

local. Para Soares (2001) com o movimento da moralizaçao e o desenvolvimento da 

escola surge: 
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[ ... ] outra concepçao de criança: a criança aluna. [Que] surge na contra
corrente da criança delinquente, à luz de tendencias de socializaçao que 
acentuam a escola como um dos principais meios de moralizar as crianças 
e evitar a reproduçao de comportamentos desviantes e perturbadores da 
ordem socia!. A escola surge assim como a principal fonte de socializaçao e 
uniformizaçao, ao impor um padrao universal de saberes e 
comportamentos, assumindo-se ao mesmo tempo como me io fundamental 
de prevençao e moralizaçao das classes populares. (SOARES, 2001, p. 26-
28). 

Nao podemos ignorar que as pesquisas e os dados analisados remetem à 

realidade européia. Entretanto no contexto brasileiro, com a chegada dos 

portugueses, o conflito de culturalidade entre indigenas e portugueses, fizeram com 

que se consolidasse uma organizaçao educacional inicialmente crista para crianças. 

Os religiosos portugueses além de ensinar as crianças Indigenas a ler e escrever, se 

preocupavam mais com as doutrinas da religiosidade. 

A respeito de tais praticas, Del Priore (2000) afirma que "[ ... ] era 

principalmente na vida religiosa que os meninos eram preparados para formar a 

"nova cristandade" sonhada pelos religiosos da Companhia de Jesus. A educaçao 

das crianças implicava assim, uma transformaçao radical da vida dos jovens indios 

"(2000, p. 61). 

Desta maneira, tinham esperanças que as crianças que estavam sendo 

educadas por estes padres, iriam perpetuar tal doutrina religiosa na presente colonia 

em desenvolvimento. 

No periodo em que o Brasil passava de Colonia para Império, a concepçao de 

criança e infancia havia contradiç6es. Acreditava-se que neste senso comum sobre 

as crianças era devido "que na mentalidade coletiva, a infancia era, entao, um tempo 

sem maior personalidade, um momento de transiçao e por que nao dizer, uma 

esperança." (DEL PRIORE, 2000, p. 84). 

Contudo, havia uma preocupaçao significativa com a relaçao à vida e aos 

cuidados para os "pequenos corpos". Na alimentaçao por exemplo viam que "técnica 

de pré-digestao de alimentos embebidos na saliva dos adultos significava muito mais 

um cuidado, do que falta de higiene" (DEL PRIORE, 2000, p.88). 

Algumas atitudes ditas atualmente erroneas ou equivocadas, naquele periodo 

o contexto cultural era diferente, e o conhecimento adquirido pela a maioria da 
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populaçao era baseado no senso comum. A mortalidade infantil era alta, devido às 

condiç6es em que os "miudos" 1 viviam como: o abuso de comidas fortes, o 

vestuario impr6prio, a falta de tratamento médico, entre outras coisas. Algumas 

pessoas acreditavam que quando as crianças ficavam doentes, poderia ser devido 

algum ato maldoso de bruxaria, protegendo-as as crianças, com ervas, 61eos ou 

benzi mentos. 

O "amor materno" deste periodo tinha grande relevancia tanto para as maes 

quanto para as amas em que "os mimos em torno da criança pequena estendiam-se 

aos negrinhos escravos ou forros vistos por varios viajantes estrangeiros nos braços 

de suas senhoras ou engatinhando em suas camarinhas. Brincava-se com crianças 

pequenas como se brincava com animaizinhos de estimaçao." (DEL PRIORE, 2000, 

pag.96). 

As crianças de "cor" 2 possulam um papel significativo na sociedade daquela 

época, contribuindo em atividades domésticas, religiosas, mineradoras etc. Neste 

contexto, Del Priore (2000) afirma que: 

Algumas crianças participavam da vida do trabalho nao apenas como 
musicos e atores, mas também como auxiliares de construtores, pintores e 
arquitetos. Muitos aprenderam tais oficios ainda quando eram muito 
pequeninos. Alguns eram livres, mas varios eram escravos dos pr6prios 
artesaos ou de outros proprietarios e também participavam dessas funç6es 
e desse aprendizado informal.Muitos cresceram nesse meio e puderam se 
tornar artistas de valor (DEL PRIORE 2000, p.127) 

As crianças das classes menos favorecidas, principalmente as crianças 

negras, no periodo colonial, geralmente eram forçadas a trabalhar. No geral estas 

crianças eram exploradas e sofriam "[ ... ] genoddios, castigos, maus-tratos, alta taxa 

de mortalidade, doenças, abandono e enjeitamento" (PASSETTI, 1999) 3 

Ja as crianças da elite, durante o periodo do império brasileiro, viviam um 

cotidiano muito diferente das crianças de "cor". Frequentavam colégios bem 

conceituados, e por fim terminavam seus estudos no exterior, voltando com tftulo de 

doutor. Apesar disso, o olhar do adulto para com as crianças era o mesmo da 

1 O mesmo que miudo ou pequenino. Criança pequena/ bebè 
2 O termo criança de "cor" é definido por Del Priore (2000, p.125) as crianças negras, mulatas e 
mestiças. 
3 Citado em SILVA, 2005. p. 44 - Rev. Brasileira de Ciencias do Esporte, Campinas, v.26 n.3 p.44, 
Maio,2005 
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sociedade européia, considerando a criança pequena com poucas capacidades 

ffsicas e intelectuais, com a fala imperfeita sendo um periodo pueril4 . 

É visivel perceber como a concepçao de criança no decorrer dos anos foi se 

modificando lentamente, passando de um ser insignificante, tornou-se alvo de 

preocupaç6es e cuidados dos adultos. Conforme as citaç6es que mostram como a 

morte das crianças era tratado como algo natural, é quase impossivel pensar 

atualmente que isso realmente ocorreu, visto que hoje as crianças pequenas sao 

muito amadas e de grande importElncia na vida familiar. 

Assim, as diferentes concepç6es de criança - criança mao de obra, a inutil, a 

graciosa ou ingénua-, em todos os periodos a criança significava uma esperança, 

seja para a familia, para a cultura ou para a sociedade. 

2.2 Concepçao de criança: urna perspectiva psicologica 

Na perspectiva psicol6gica, o conceito de criança possui diversas 

concepç6es, porém neste capitulo sera apresentada a concepçao de criança 

segundo Piaget, Wallon e Vygotsky. Estes autores foram selecionados, tendo em 

vista um grande acervo de obras sobre a pequena infancia na perspectiva 

psicol6gica, que contribuira para uma maior compreensao da concepçao de criança 

baseadas nas afirmativas destes icones da psicologia infantil. 

Uma das principais idéias que Piaget possui sobre a criança é primeiramente 

que "a 16gica de funcionamento mental da criança é qualitativamente diferente da 

16gica do adulto" (PALANGANA, 1994, p. 12). Piaget pretende com esta afirmaçao, 

diferenciar o adulto das crianças, visto que ainda algumas pessoas insistem em 

afirmar a antiga concepçao de criança sendo um "adulto em miniatura". Diferencia a 

criança do adulto principalmente na maneira de pensar tendo uma criança ideias, 

pensamentos e 16gicas muito diferentes as de um adulto. 

Assim, de acordo com a concepçao piagetiana, a criança se desenvolve 

através de estagios cognitivos classificados como: 

o sens6rio-motor (do nascimento aos 2 anos), o pré-operacional (2 a 7 
anos), o estagio das operaç5es concretas (7 a 12 anos) e, por ultimo o 

4 Refere-se a um periodo inutil e sem importancia. 
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estagio das operaç6es formais, que corresponde ao periodo da 
adolescencia (dos 12 anos em diante). Cada periodo define um momento 
do desenvolvimento como um todo, ao long o do qual a criança constr6i 
determinadas estruturas cognitivas. Um novo estagio se diferencia dos 
precedentes pelas evidencias, no comportamento, de que a criança disp6e 
de novos esquemas, contendo propriedades funcionais diferentes daquelas 
observadas nos esquemas anteriores. (PALANGANA, 1994, p. 19) 

Piaget se utiliza destes niveis de desenvolvimento da criança, para nao 

somente estudos biol6gicos e cognitivos, mas também para uma maior 

entendimento e compreensao psicol6gica das aç6es ou express6es das crianças. A 

respeito da questao egocentrica predominante em crianças pequenas, afirma que 

quanto menor a idade maior é o egocentrismo. Define este ato como: "puro estado 

da consciencia que nao conhece outra realidade a nao ser eia mesma, que vive num 

mundo de criaç6es pr6prias" (VYGOTSKI, 1999, p.117). Segundo ele, através do 

egocentrismo a criança começa a se desenvolver conscientemente, e inicia o 

processo de pensamento 16gico. 

Mesmo que Piaget tenha realizado seus estudos sobre a criança baseados 

em seus tres filhos, sua concepçao de criança vai muito além da questao 

desenvolvimentista. Através de seus estudos, analisamos também como a criança 

aprende através de sua linguagem corporal. Para ele a criança: [ ... ] é capaz de ver 

seu pr6prio corpo como um objeto de analogia com o de outra pessoa, graças à 

imitaçao.(BEARD, 1978, p.92) 

Em quest6es psicol6gicas, Piaget afirma que o desenvolvimento da ideia 

racional da criança, é de acordo com a linguagem que a criança aperfeiçoou, sendo 

assim o pensamento 16gico da criança se da a partir do desenvolvimento de sua 

linguagem. Para ele linguagem como "[ ... ] uma fonte principal de socializaçao do 

pensamento, é fator fundamental, com a ajuda o qual se incorporam em nosso 

pensamento as leis e propriedades 16gicas permitem à criança comunicar-se com os 

demais. "(VYGOTSKI, 1999, p. 67) 

Freud destaca o imaginario infantil como uma expressao a realidade. 

Contrapondo esta ideia, Piaget se refere ao jogo simb61ico como uma expressao do 

pensamento artistico das crianças, sendo eliminado gradativamente conforme o 

desenvolvimento e construçao do pensamento racional. 

Ja Vygotsky, defende a ideia que o desenvolvimento da criança se da a partir 

da interaçao do outro mais experiente. Considera que a criança a partir de sua 
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linguagem, desenvolve seu pensamento. A partir de seus experimentos Vygotsky 

afirma que: 

[ ... ] que a fala nao apenas acompanha a atividade pratica da criança, como 
também desempenha um papel especifico na sua realizaçao. A criança fala 
enquanto age, porque esses dois fatores sao igualmente importantes no 
esforço para atingir um objetivo. Neste sentido, açao e fala faz parte de uma 
mesma funçao psicol6gica. (PALANGANA, 1994, p.92) 

A linguagem, além de ser um fator determinante no desenvolvimento do 

pensamento 16gico, esta também inter-relacionada com quest6es que envolvem a 

capacidade de imaginaçao da criança. Através de pesquisas, Vygotsky constatou 

que "no desenvolvimento da imaginaçao infantil, um grande passo esta diretamente 

relacionado com a assimilaçao da linguagem, eque as crianças que 

experimentaram um atraso no desenvolvimento desta ultima ficaram 

extraordinariamente retardadas na evoluçao da imaginaçao." (VYGOTSKI,1999, 

p.120) 

Vygotsky afirma que o desenvolvimento da percepçao da criança, se da de 

maneira gradativa, a partir de suas experiencias. Organizam-se primeiramente 

através: "de sensaç6es isoladas, a criança passa a perceber grupos de sensaç6es 

relacionadas entre si e, finalmente uma situaçao global" (VYGOTSKI, 1999, p.7). 

Segundo ele, através das vivencias, e relaç6es com o meio s6cio- cultural, o 

individuo transforma o ambiente e a si mesmo. Esta relaçao entre o meio e o sujeito, 

Vygotsky denominou de interaçao dialética. 

Fazendo uma comparaçao de seres humanos com animais, Vygotsky 

constatou que os humanos nao possuem caracteristicas pré-determinadas como os 

animais. Seu desenvolvimento nao é um "processo previsivel , universal, linear ou 

graduai" 5 como a dos animais que agem conforme seus instintos.O homem 

necessita se relacionar em um contexto s6cio-cultural, para que elementos de tal 

cultura possa m se consolidar no pensamento, comportamento e desenvolvimento do 

individuo. 

Através de desta inter-relaçao entre sujeito e ambiente, Vygotsky identificou 

5 Expressao utilizada no livro Rego, Teresa Cristina, Vygotsky: uma perspectiva hist6rica -cultural da 
educaçao, 1995, pag.58. 
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dois nlveis de desenvolvimento: nivei de desenvolvimento real ou efetivo e o nivei de 

desenvolvimento potencial. O nivei de desenvolvimento real é compreendido como: 

[ ... ] as conquistas que ja estao consolidadas na criança, aquelas funç5es ou 
capacidades que eia aprendeu e domina, pois ja consegue utilizar sozinha, 
sem assistencia de alguém mais experiente da cultura (pai, mae, 
professor,criança mais velha etc.) Este nivei indica, assim, os processos 
mentais da criança que ja se estabeleceram, ciclos de desenvolvimento que 
ja se completaram.(REGO, 1995 p. 72). 

Porém, através do conhecimento sobre O que a criança é capaz de fazer 

sozinha, nao se pode avaliar o aprendizado da criança tendo em vista somente este 

nivei, mais sim, observar o que eia ja sabe fazer e como desenvolver novos 

aprendizados a partir do conhecimento ja adquirido. 

Ja no nivei de desenvolvimento potencial, analisa-se também o que a criança 

é capaz de fazer, porém com a ajuda de outras pessoas.Neste nivei "[ ... ] a criança 

realiza tarefas e soluciona problemas através do dialogo, da colaboraçao, da 

imitaçao, da experiencia, compartilhada e das pistas que Ihes sao fornecidas." 

(REGO, 1995 p. 73) 

Este estudioso também afirma que o brinquedo ou o ato de brincar, é um fator 

que contribui com o desenvolvimento da criança.Para ele, as brincadeiras que 

envolvem o imaginario das crianças, é um importante elemento que ajuda no 

aprendizado e desenvolvimento das crianças pequenas.Afirma que "Este tipo de 

brincadeira é caracterlstico nas crianças que aprendem a falar, eque, portanto, ja 

sao capazes de representar simbolicamente e de se envolver numa situaçao 

imaginaria." (REGO 1995, p.80) 

Através da imaginaçao, a criança cria uma situaçao ilus6ria do que eia 

observa em sua realidade.Esta atuaçao no momento da brincadeira cria uma zona 

de desenvolvimento proximal e desencadeiam processos de desenvolvimento. 

Henri Wallon, define o desenvolvimento infantil, sendo "geneticamente social", 

ou seja, como a sua relaçao com o me io em que vive interfere psicologicamente na 

criança. Argumenta que a criança nao deve ser entendida como um diminutivo da 

conduta do adult06 , mas sim com particularidades pr6prias, sugerindo diante tal idéia 

6 Expressao utilizada no livro Galvao, Izabel Henri Wallon- uma concepçao dialética do 
desenvolvimento infantil, 1995. 
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que 'l .. ] estude o desenvolvimento infantil tomando a propria criança como ponto de 

partida, buscando compreender cada uma de suas manifestaçoes no conjunto de 

suas possibilidades, sem a prévia censura da logica adulta." (GALVAO, 1995, p. 37). 

A partir do meio social, a linguagem, as culturas, os conhecimentos que sao 

transmitidos as crianças através de sua interaçao, compoe um importante contexto 

para o desenvolvimento infantil. Assim, "O me io nao é, portanto, uma entidade 

estatica e homogenea, mas transforma-se juntamente com a criança" (GALVAO, 

1995, pAO). 

Wallon compreende o desenvolvimento de um individuo, é construido 

progressivamente. Desta maneira, prop6s cinco estagios de desenvolvimento para 

uma maior compreensao diante tal assunto, porém so serao citado os tres primeiros 

estagios referentes à criança de até 6 (seis) anos de idade. 

O primeiro estagio chamado de impulsivo-emocional ocorre no primeiro ano 

de vida, "dado pela emoçao, instrumento privilegiado de interaçao da criança com o 

meio. [ ... ] a predominancia da afetividade orienta as primeiras reaçoes do bebe as 

pessoas, as quais intermediam sua relaçao com o mundo fisico" (GALVAO, 1995, 

pA3). 

O segundo estagio é sensorio-motor e projetivo que vai até aos tres anos de 

idade, em que como o nome ja diz, a criança explora o seu meio através da 

exploraçao sensorio-motora. Neste estagio ha o "desenvolvimento da funçao 

simbolica e da linguagem. O termo "projetivo" é empregado para nomear o estagio 

deve-se à caracteristica do funcionamento mental neste periodo: ainda nascente, o 

pensamento precisa de auxilio dos gestos para se exteriorizar, o ato mental "projeta

se" em atos motores" (GALVAO, 1995, pA4). 

No terceiro estagio chamado de personalismo, que vai dos tres anos de idade 

até os seis anos de idade, ocorre o construçao da personalidade da criança. Para 

isso "a construçao da consciencia de si, que se da por me io das interaçoes sociais, 

re-orienta o interesse da criança para as pessoas, definindo o retorno da 

predominancia das relaçoes afetivas. (GALVAO, 1995, pA4). 

Opondo-se a teoria de Piaget sobre o egocentrismo, Wallon considera tal 

atitude como um processo de socializaçao. Identifica este ato como a 'l .. ] direçao do 

desenvolvimento o alargamento graduai do campo que podem desenvolver-se a 
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atividades e os interesses da criança, com a passagem de uma consciencia 

estritamente individuai (egocentrica) a uma consciencia social aberta a 

representaçao do outro e capaz de relaçoes de reciprocidade. (GALVAO, 1995, 

p.50). 

Na psicogenética walloniana7 , ha a valorizaçao dos movimentos corporais. 

Acredita que através dos movimentos, a criança se relaciona com o me io fisico, 

sendo esta interaçao um fator essencial no desenvolvimento da afetividade e 

cogniçao. Com a movimentaçao corporal, a criança pequena experimenta novas 

sensaçoes, percepçoes e reage a estimulos do meio, e com a observaçao do 

ambiente é capaz de reproduzir o que presenciou através da imitaçao. A respeito da 

imitaçao, Wallon afirma que "a imitaçao é uma forma de atividade que revela, de 

maneira incontestavel, as origens motoras do ato mental." (GALVAO 1995, p.72) 

Assim como nos estudos de Vygotsky , Wallon afirma que através das brincadeiras 

de faz-de-conta, a criança representa a realidade com gestos corporais.Para ele [ ... ] 

o movimento é capaz de tornar presente o objeto e de substitui-Io (GALVAO, 1995 

p.73) 

Para Wallon, os atos motores possuem um papel essencial no 

desenvolvimento infantil, pois segundo ele, é através dos movimentos corporais que 

as crianças internalizam o conhecimento. Afirma que o movimento "[. .. ] mantém uma 

relaçao estreita com a atividade intelectual. ° papel do movimento como instrumento 

para a expressao do pensamento é mais evidente na criança pequena, cujo 

funcionamento mental é projetivo (o ato mental projeta-se em atos motores)" 

(GALVAO, 1995 p.110) 

A linguagem como um processo de desenvolvimento do pensamento é outra 

idéia semelhante que Wallon, Vygotsky e Piaget afirmam. De acordo com Wallon 

[ ... ] a linguagem exprime o pensamento, ao mesmo tempo em que age como 

estruturadora do mesmo. É muito grande o impacto da linguagem sobre o 

desenvolvimento do pensamento e da atividade global da criança. Com a posse 

deste instrumento, a criança deixa de reagir somente aquilo que se impoe 

7 Estudo das causas psiquicas susceptiveis! de explicar uma neurose ou uma psicose. Expressao 
utilizada no livro Galvao, Izabel Henri Wallon- uma concepçao dialética do desenvolvimento infantil, 
1995. 
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concretamente a sua percepçao, deslocando-se das ocupaç6es ou solicitaç6es do 

instante presente, sua atividade passa a comportar adiantamentos, reservas para o 

futuro, projetos.A aquisiçao da linguagem representa, assim, uma mudança radical 

na forma de a criança se relacionar com o mundo. (GALVAO, 1995 p. 77 e 78). 

Fazendo uma analise dos autores analisados, percebe-se que todos 

enfatizam a linguagem como um me io de expressao do pensamento, tendo através 

da aquisiçao deste instrumento um desenvolvimento cognitivo e socia!. 

Os autores apresentados também desenvolveram cada um, teorias de 

desenvolvimento infantil, baseado em sua area de interesse .. Ante tais teorias de 

desenvolvimento infantil, mesmo que as argumentaç6es tenham sido em diferentes 

perspectivas - biol6gicas, comportamentais, cognitivas e psicol6gicas - todas estas 

teorias contribuem para uma compreensao integrai sobre a criança. 

2.3 Concepçao de criança: urna perspectiva sociol6gica 

Sendo a sociologia da infancia um estudo recente, destaco a preocupaçao de 

produç6es académicas nesta area, no contexto brasileiro, visto que pesquisas sobre 

este tema iniciaram na França e na Inglaterra. 

Nos Estados Unidos, o interesse pela a sociologia da criança surgiu nos anos 

20. Trent (1987) afirma que ap6s a Revoluçao Industriai e a explosao demografica, 

surge uma preocupaçao com as peculiaridades e problemas da criança.Esta 

iniciativa partiu de filantropos e reformadores sociais, seguidos pelos médicos e 

psic6logos, introduzindo a infancia como objeto de pesquisas. 

A sociologia ainda possufa poucos estudos sobre a infancia, tendo somente 

na segunda metade do século XX, pesquisas voltadas as quest6es da criança. A 

constituiçao de uma sociologia da infancia, segundo Mauss (1996), ocorreu devido a 

nao concordancia da ideia da criança como sendo um objeto passivo de 

socializaçao, administrada por instituiç6es e adultos.Um dos principais desafios 

sobre os estudos da criança nesta area, era romper com a sociologia classica. 

Contrapondo esta ideia, Prout (2004) afirma que "é preciso que a sociologia da 

infancia nao caia na idéia de que a infancia é uma construçao unicamente social 

para abandonar o reducionismo biol6gico e, dessa forma, substituf-Io pelo 
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reducionismo sociol6gicoo" (NASCIMENTO;BRANCHER;OLlVEIRA; 2008, po 13)0 

Em suma, a sociologia da infancia, segundo Sarmento (2005) prop6e estudos 

que considerem a criança como objeto de investigaçao sociol6gica, interpretando-as 

como sujeitos que se desenvolvem a partir das suas condiç6es de existenciao 

Com o infcio da preocupaçao sobre as crianças, nos anos 80, os trabalhos 

sociol6gicos sobre a infancia e criança se multiplicaramo Surgiram pesquisas em 

todo mundo, e algumas destes estudos utilizavam a comparaçao entre pafses sobre 

a concepçao de criançao Boocock (1991), por exemplo, realizou uma analise 

comparativa das concepç6es da infancia e das praticas educativas do Japao e dos 

Estados Unidos, em que constatou 

[000] dentre outras coisas, que na cultura japonesa as crianças pequenas, 
consideradas como essencialmente boas: suas atividades ffsicas, o barulho 
que fazem, sao vistos como algo natural e nao como incomodos que devem 
ser reprimidoso (MONTANDON,2001, po38) 

No que se refere a estudos sobre a interaçao da criança com o me io social, 

no decorrer dos anos foram surgindo muitas pesquisas a este respeitoo Corsaro 

(1992) foi um dos pioneiros dos estudos sobre a socializaçao e interaçao das 

crianças, e adotando uma perspectiva interpretativa e construtivista para estudar 

esta tematicao Essa abordagem, afirma que 

[000] a socializaçao das crianças nao é uma questao de adaptaçao nem de 
interiorizaçao, mas um processo de apropriaçao, de inovaçao e de 
reproduçaoo Interessando-se pelo ponto de vista das crianças, pelas 
quest5es que elas se colocam, pelas significaç5es que elas atribuem, 
individuai e coletivamente,ao mundo que as rodeia, descobre-se como isso 
contribui para a produçao e a transformaçao da cultura dos grupos de 
pares, assim como da cultura adulta (MONTANDON, 2001, p.43)o 

Seguindo estudos sobre a interaçao das crianças, surgiu varias constataç6es 

sobre a socializaçao delas com o me io social. Waksler (1986) é uma das primeiras 

soci61ogas a explorar o mundo social das criançaso Em sua obra de 1991, observou 

quatro posturas nas interaç6es entre crianças: 

A primeira é a implicaçao de si mesma, em ocasi5es em que as crianças 
começam a fazer algo e tem que se haver com objetos fisicos e com suas 
pr6prias aç5es e reaç5eso A segunda postura é a observaçao interpretativa 
e a apresentaçao de si mesma, quando as crianças aprendem os 
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mecanismos das interaç6es. A implicaçao é ainda periférica, as crianças se 
colocam perto de outras crianças e as observam em suas atividades, 
anunciando de diversas maneiras a sua presença. A terceira postura é a co
implicaçao. Nesse caso, as crianças tentam participar nas atividades das 
outras. Por fim, a quarta postura é a implicaçao reciproca. Nesse caso, a 
açao é criada conjuntamente, baseada numa definiçao comum da realidade. 
(MONTANDON, 2001, p.46) 

Em outro estudo foram analisadas como as diferenças de status entre grupos 

de crianças,sao interpretadas por elas. Observou-se nas meninas que o status 

socioeconomico era compreendido pela vestimenta, posse de objetos,estilo de vida 

aparencia fisica como critério de valor. Ja para os meninos as performances 

esportivas, a brutalidade autoridade e a frieza sao aspectos determinantes para este 

sexo. (MONTANDON, 2001 p.45). 

Os soci610gos desta area pretendem nao associar a ideia de infancia a "uma 

visao de desenvolvimento da criança, centrada no seu amadurecimento e em sua 

integraçao progressiva, mas à de adotar uma visao fenomenol6gica8 que se 

interesse pela experiencia, por seu papel de atores" (MONTANDON; 2001 p. 47). A 

respeito da argumentaçao supracitada James e Prout (1990) afirma que nao é 

preciso estudar as crianças como "seres futuros", mas sim como "seres atuais", isto 

é, entende-Ias como sao e nao o que elas se tornarao futuramente. 

Portanto as crianças devem ser entendidas sendo co- construtoras de sua 

pr6pria infancia na sociedade. "As crianças sao e devem ser vistas como atores na 

construçao e determinaçao das suas pr6prias vidas sociais, das vidas dos que as 

rodeiam e das sociedades em que vivem. As crianças nao sao os sujeitos passivos 

de estruturas e processos sociais." (SARMENTO, 2008, p. 24). 

Conforme outros autores que afirmam que a infancia e um fenomeno 

social,para Jenks 

A transformaçao social da criança em adulto nao resulta diretamente de seu 
crescimento fisico.O reconhecimento da infancia pelos adultos vice-versa, 
nao é somente determinado pela diferença fisica; esta tao pouco é uma 
base suficientemente clara para a relaçao entre o adulto e a criança. A 
infancia deve ser concebida como uma construçao social, que se refe re a 
um statussocial definido por limites integrados à estrutura social que 
transparece em certas condutas,referindo-se no essencial ao me io cultural 
particular.(1982,p.12 traduçao nossa) 9 

8 Uma visao que trata os fenomenos. 

9 Citaçao retirada do artigo Sociologia da infancia: balanço dos trabalhos em lingua inglesa. Cléopatre 
Montandon, 2001, pago 50. 
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Outro elemento que segundo os investigadores da infancia consideram como 

um elemento essencial na interaçao das crianças com o meio que convivem, san as 

brincadeiras e o imaginario que as sustentam. O brincar das crianças caracteriza-se 

um dos primeiros elementos das culturas da infancia. A partir de estudos, as 

brincadeiras foram destacadas como um processo de interaç6es das 

crianças.Segundo Keith Sawyer (1995) durante as brincadeiras as crianças se 

imaginam em uma realidade temporaria se passando no mundo dos adultos. Através 

do ato de brincar, ocorre a aprendizagem e a sociabilidade. 

Caracteriza-se o imaginario infantil como o principal responsavel pela a 

relaçao das crianças com o mundo. Através do jogo simb61ico a criança intercala o 

passado e o futuro, com o real e o imaginario, permitindo com que a criança 

"navegue entre os dois mundos" (SARMENTO 2005) explorando as possibilidades 

que tal ato proporciona. 

Faz-se necessario o imaginario infantil para o desenvolvimento da 

personalidade e racionalidade da criança, juntamente em contextos sociais e 

culturais, facilitam as possibilidades neste processo. Este imaginario 

[ ... ] corresponde a um elemento nuclear da compreensao e significaçao do 
mundo pelas as crianças.[ ... ] As crianças desenvolvem a sua imaginaçao 
sistematicamente a partir do que observam, experimentam, ouvem e 
interpretam da sua experiencia vital, ao mesmo tempo que as situaç6es que 
imaginam Ihes permite compreender o que observam, interpretando novas 
situaç6es e experiencias de modo fantasista, até incorporarem como 
experiencia vivida e interpretada.(SARMENTO 2003, p.14) 

Sarmento (2003) afirma que as culturas da infancia constituem em um 

processo societal de construçao da infancia, concomitante à modernidade. Como 

esta cultura é socialmente produzida, eia é constituida historicamente, tendo 

alteraç6es e condiç6es sociais modificadas no decorrer do tempo. 

Perante a relaçao das culturas da infancia cruzadas com as culturas da 

sociedade, ocorre uma interpretaçao das crianças sobre a realidade em que se 

relaciona, tendo assim sua inserçao cultural. Esta interpretaçao das crianças sobre a 

sociedade, possibilita que eia compreenda nao somente o me io que vive, mais 

também a si mesma , a natureza, e seus pensamentos.Nesta perspectiva, Clifford 

Geertz (2001) denominou uma nova concepçao da mente infantil como 
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[ ... ] - nao uma confusao alvoroçada e florescente, nao uma fantasia voraz, 
girando em desamparo num desejo cego, nem tampouco algoritmos inatos 
gerando uma profusao de categorias sintéticas e conceitos prontos para ser 
usados, mas uma mente criando sentido, buscando sentido, preservando 
sentido e usando sentido; numa palavra, construtora do mundo." 
(SARMENTO; 2003 p. 8) 

Sarmento afirma que as culturas das crianças, sao primeiramente culturas de 

pares, isto é "um conjunto estavel de atividades ou rotinas, artefatos, valores e idéias 

que as crianças produzem e partilham em interaçao com seu pares" (SARMENTO 

2003 pago 11). Para ele, a cultura de pares permite que a criança reproduza o 

mundo que convive, se apropriando, reinventando, construindo fantasias, e 

identidade social. 

No meio social, a criança é compreendida com certa negatividade,sendo 

entendida como aquela que nao fala, nao vota, nao trabalha, nao casa, nao 

consome etc. Esta negatividade sobre a criança, reforça a idéia de sua dependencia 

dos adultos, visto que nao sabe se defender, ou que nao possui valores morais, 

sendo protegida, disciplinada e moralizada.Portanto, segundo Foucault (2000) "a 

construçao simb61ica da infancia na modernidade desenvolveu-se em torno de 

processos de disciplinaçao da infancia." (SARMENTO; 2005 , p. 369). 

A criança, além de possuir suas particularidades biol6gicas e psicol6gicas, eia 

é também um ser social. Possui uma raça, genero, classe social, onde os espaços 

onde se relaciona constituem nas diferenças entre as crianças. Porém eia se 

constitui como um ator social, pertencente ao me io em que vive, interpretando de 

maneiras diferentes o mundo e a realidade. Contrapondo esta ideia, Emile Durkheim 

dirige-se as crianças para uma ''[ ... ] condiçao de seres pré-sociais, assim 

tematizadas como objeto de um processo de inculcaçao 10 de valores, normas de 

comportamento e de saberes uteis para o exercfcio futuro de praticas sociais 

pertinentes" (SARMENTO; 2005; p. 374). 

Deste modo, a sociologia da infancia, estimula o entendimento sobre as 

crianças na sociedade, mas também estes pesquisadores possuem um grande 

desafio, que segundo Graue & Walsh (2003, p. 10 -11) "é o de descobrir: descobrir 

intelectualmente, fisicamente e emocionalmente é algo diffcil quando se trata das 

10 Demonstrar, apontar, indicar. - Dicionario priberam 
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crianças, pois a distancia fIsica, social, cognitiva e politica entre o adulto e a criança 

tornam essa relaçao muito diferente das relaç6es entre adultos." (DELGADO, 

MOLLER, 2005, p. 354). Os estudiosos desta area precisam ver as crianças como 

crianças , e nao com uma 6tica adultocentrica 11, se tornando uma açao impositiva. 

Infelizmente a criança também é considerada pela sociedade atual como um 

meio de obtençao de lucros, através da cultura comercial. Esta, apresentam seus 

produtos como fonte de prazer e desejo, sem nenhuma preocupaçao real com o 

bem-estar das crianças. Através do marketing, faz com que os indivlduos que nao 

possulrem o determinado produto se sintam como perdedores, e se tratando de 

crianças, isso realmente ocorre, realizando assi m seus objetivos de lucratividade. 

Em slntese, a criança vem ganhando gradativamente seu papel na sociedade 

como construtora, autora e participante em quest6es sociais. Apesar em alguns 

contextos nao aceitarem esta ideia, a sociologia da infancia busca através de seus 

estudos, apresentar a criança como individuo que possui suas peculariedades, em 

que através destas, contribuem em varios ambitos do me io social. 

11 É importante salientar que, nos anos de 1970, a pesquisadora brasileira Rosemberg (1976, 
p. 1.466-1.471) ja criticava a pastura adultacentrica nos estudos sobre a criança, sobretudo 
na psicologia. (DELGADO , MULLER, 2005, pag.358) 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

A presente pesquisa buscou levantar de estudos de Educaçao Fisica na 

Educaçao Infantil, e analisar quais sao as concepç6es de criança nas produç6es 

academicas sobre a Educaçao Fisica na Educaçao Infantil. 

Através da analise documentai como procedimento metodol6gico, pretendeu 

"[ ... ] identificar informaç6es fatuais nos documentos a partir de quest6es ou 

hip6teses de interesse" (CAULLEY apud LODKE e ANDRE,. citado por SA-SILVA, 

ALMEIDA, GUINDANI 2009, p. 03) Desta maneira, segundo os autores 

supracitados, através desta metodologia de pesquisa, possibilita evidencias 

relacionadas ao tema da pesquisa. 

Para a realizaçao desta pesquisa, foi feito um levantamento de estudos, 

organizaçao e analise da seguinte obra: 

- Livro: Educaçao Fisica para a Educaçao Infantil: conhecimento e especificidade. 

Nelson Figueiredo de Andrade Filho; Omar Schneider (Organizadores). Aracaju, 

UFS, 2008 

Além desta obra, foram classificados e sistematizados artigos de peri6dicos 

na area de Educaçao Fisica, baseando-se na pesquisa de OLiVEIRA (2005). Os 

peri6dicos analisados, sao disponiveis online em suas respectivas paginas virtuais. 

Foram selecionados artigos publicados em peri6dicos de Educaçao Fisica, no 

periodo de 2001 a 2007,que continham estudos sobre a criança pequena.Foram 

selecionados os seguintes peri6dicos: 

- Revista Brasileira de Ciencias do Esporte/ CBCE, V. 26, nO 3. Infancia e Educaçao 

Fisica e Ciencias do Esporte. Autores Associados. Campinas (SP), Autores 

Associados. 2005 

- Revista Pensar a Pratica, V.5. Educaçao Fisica e Infancia. Anegleyce Teodoro 

Rodrigues; Fernando Mascarenhas. Goias, UFG, 2002. 

- Revista Motrivivencia, nO 29. Educaçao Fisica, esporte e lazer: pratica social, açao 

reflexiva e produçao de conhecimento. Educaçao Fisica na Educaçao Infantil da 

Rede Municipal de Florian6polis: problematizando limites e possibilidades. Mauricio 

Roberto da Silva, Giovani de Lorenzi Pires (editores). Florian6polis (SC), UFSC, 
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2008. 

Justifica-se a escolha destes periodicos, primeiramente por serem Revistas de 

grande representatividade na Educaçao Fisica. Além disso , as publicaç5es 

selecionadas, possuem artigos que contém quest5es relevantes sobre o tema desta 

pesquisa. 

Apos a seleçao das fontes de pesquisa, foi realizada uma classificaçao dos 

estudos relacionados ao tema da investigaçao. Através da leitura dos documentos, 

analisou-se artigos que em seu titulo, resumo ou palavras-chaves, possuissem 

evidencias ou quest5es sobre a concepçao de criança na Educaçao Fisica da 

Educaçao Infantil. 

A analise iniciou-se nos estudos que comp5em o livro, e posteriormente, 

analisamos os artigos presentes nas tres revistas. Dentre os estudos presentes no 

livro e nas revistas academicas, totalizou 32 artigos. Perante todos os artigos 

analisados, apresentamos a classificaçao no quadro 1: 

Categoria Quantidade (artigos) 

Sociologica 15 

Psicologica lL 7 

Historica 4 

Pratica Pedagogica 2 

Formaçao Profissional 1 

Avaliaçao Fisica 1 

Iniciaçao Desportiva 1 

Psicologica, Historica e Sociologica 1 

Quadro 1: Classificaçao dos estudos de Educaçao Fisica para a pesquisa sobre a 

concepçao de criança nas produçoes academicas sobre a Educaçao Fisica de 

Educaçao Infantil. Fonte: A autora, 2011 

Sendo analisados 32 artigos, destes, apenas 22 artigos explicitam a 

concepçao de criança na Educaçao Fisica da Educaçao Infantil. Deste modo, estes 

22 artigos foram organizados e classificados conforme a concepçao apresentada 

12 O artigo que classificado como genero no primeiro quadro, apresenta a concepçao de criança 
psicologica com enfase no genero. 
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(sociologica, historica ou psicologica). O quadro 2 mostra a classificaçao por 

quantidade dos estudos que explicitam a concepçao de crianças na educaçao 

infantil 

Concepçao Quantidade (artigos) 

Sociologica 12 

Psicologica 6 

Historica 4 

Quadro 2: Classificaçao dos Estudos que explicitam a concepçao de criança na 

Educaçao Fisica da Educaçao Infantil. 

Fonte: A autora, 2011 

Deste modo, conforme os 22 artigos analisados, percebe-se que a concepçao 

sociologica de criança nos estudos de Educaçao Fisica na Educaçao Infantil é mais 

evidente em relaçao às demais concepç5es. Contudo, a partir dos estudos 

analisados, a classificaçao do quadro 2 sera detalhada no proximo capitulo. 
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4. APRESENTAçAo DA ANÀLlSE DOS ESTUDOS 

Neste capitulo apresentamos a analise dos dados. Através de quadros, foram 

agrupados os estudos que apresentam de forma explfcita uma concepçao de criança 

na Educaçao Fisica da Educaçao Infantil. 

4.1 Os estudos da concepçao sociol6gica 

Para melhor visualizaçao e compreensao dos estudos que possuem a concepçao 

sociol6gica de criança na Educaçao Fisica da Educaçao Infantil, apresento o Quadro 

3. 
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Publicaçao Titulo Autoria 
Livro Educaçao Fisica para 1. Educaçao Fisica na Educaçao Marcos Garcia Neira 
a Educaçao Infantil :Conhecimento e Infantil:Algumas consideraç6es 
Especificidade. Para a elaboraçao de um curriculo 
Organizado por Nelson Figueiredo de Coerente com a escola democratica. 
Andrade Filho; 
Omar Schneider.Aracaju: UFS, 2008 

2. Educaçao Fisica/ Educaçao do José Alfredo Oliveira 
corpo/educaçao dossentidos: novos- Oebortoli 
velhos e outros discursos 
na educaçao infantil 

3. Movimento corpora I humano: Nelson Figueiredo de 
Objeto de estudo/ensino Andrade Filho 
exclusivo ou especifico da 
educaçao fisica para educaçao 
Infantil 

Revista Brasileira de Ciencias 4. O Estatuto da Criança e do Ora. Veronica Regina MOller; 
do Esporte, n° 3, V.26, Tema: adolescente:um instrumento legai do MS. Telma Adriana Pacifico 
Infancia e Educaçao Fisica/ professor de Educaçao Fisica Martineli 
Ciencias do Esporte. Campinas 5. Infancia empobrecida no Brasil, o Dr. Mauricio Roberto da 
(SP): Autores Associados, 2005 neoliberalismo e a exploraçao do Silva 

trabalho infantil: uma questao para a 
Educaçao Fisica. 
6. Corpos, saberes e infancia: um Msnda. Ana Cristina Richter; 
inventario para estudos sobre a Dr. Alexandre Fernandez 
educaçao do corpo em ambientes Vaz 
educacionais de O a 6 anos 
7.Aprendizaje, juego y nino: um modo Rodolfo Rozengardt 
de entender La Educacaci6n Fisica 

Revista Motrivivencia : Tema: Educaçao 8. Educaçao Fisica na Educaçao Mauricio Roberto da Silva, 
Fisica, esporte e lazer: pratica social Infantil: retomando projetos e Giovani de Lorenzi Pires 
açao reflexiva e produçao de apontado caminhos 
conhecimento. Educaçao Infantil de 9. Educaçao Fisica na Educaçao Janair Mezzari 
Rede Municipal de Infantil e suas diferentes abordagens: Inelve MO Favaretto Grabin 
Florian6polis:problematizando limites e em busca de pistas bibliograficas. Adriana M. P 
possibilidades. Mauricio Roberto da Wendhausen 
Silva, Giovani de Lorenzi Pires 10. Os principais problemas da Oenize Costa Farias 
(editores) Florian6polis (SC): UFSC, Educaçao Fisica e suas relaç6es com Michelle Cristina Goulart 
2008 a realidade na/da Educaçao Infantil. Santa Helena Amorim 

11. A produçao do conhecimento em Carmen Lucia Nunes Vieira 
Educaçao Fisica na Educaçao Francisco Emilio de 
Infantil no contexto hist6rico da Medeiros 
rede municipal de ensino de 
Florian6polis (SC): levantamentos 
eixos te6rico-metodologicos e 
epistemol6gicos em documentos da 
Rede 
12. As especificidades e s possiveis Elaine Lima 
conteudos da Educaçao Fisica na Iracema Munarim 
Educaçao Infantil: refletindo so be o Carin Lissiane Perke 
movimento, brincadeira e tempo- Luciano Gonzaga Galvao 
espaço 

Quadro 3: Estudos que apresentarn a concepçao de criança na Educaçao Fisica da 

Educaçao Infantil nurna perspectiva sociol6gica 

Fonte: A autora, 2011 
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As concepç6es sociologicas de Educaçao Fisica na Educaçao Infantil 

compreende a criança como autores e construtores de cultura na sociedade em que 

vive. Deste modo, apresentarei o que cada artigo do Quadro 3 fala sobre a criança 

na perspectiva sociologica. 

Neira (2008), por exemplo, compreende a criança como "[ ... ] sujeitos sociais e 

historicos marcadas, portanto, pelas contradiç6es da sociedade em que estao 

inseridas. Crianças sao cidadas, pessoas detentoras de direitos, que produzem 

cultura e sao nela produzida. Esse modo de ver as crianças permite compreende-Ias 

e ver o mundo a partir do seu ponto de vista." (NEIRA, 2008, p. 58.) 

O autor afirma também que a Educaçao Fisica na Educaçao Infantil deve 

priorizar a linguagem corporal de cada criança .Por meio de brincadeiras, danças e 

cantigas de rodas, constitui a cultura corporal infantil. Neste contexto, Neira (2008) 

afirma que [ ... ] estas praticas corporais se constituem, antes de qualquer coisa, fator 

de identidade cultural."(NEIRA, 2008, p. 83). O referido autor também afirma que 

através da reflexao critica e a vivencia de atividades que propiciem movimentos 

acerca da propria cultura da criança, faz com que eia se torne produtora de cultura 

corporal. Portanto, estas praticas corporais, podem contribuir para que a criança 

possa "reconhecer, sentir, experimentar, imaginar as diversas manifestaç6es da 

cultura corporal e atuar sobre elas." (NEIRA,2008 p. 93) 

Assim, Neira (2008) apresenta em seu estudo uma perspectiva sociologica, 

devido à compreensao de criança como sujeito social produtor de cultura, eque 

valoriza a cultura corporal da mesma. 

Ja Debortoli (2008) também possui um entendimento de criança desta forma, 

em que se utiliza a cultura corporal para um melhor entendimento de criança e na 

Educaçao Fisica.O autor afirma que 

l .. ] a utilizaçao de um conceito mais simb61ico de cultura corporal de 
movimento propiciara à Educaçao Fisica a capacidade de 
convivencia com a diversidade de manifestaç6es corporais mais 
humanas e o reconhecimento das diferenças a elas inerentes" 
(DERBORTOll, 2008. p.11 O) 

No estudo de Filho (2008), por me io de um debate defende a idéia de uma 
organizaçao do sistema de ensino nas escolas em que possamos 

"[ ... ] respeitar as identidades dos diferentes docentes, que nele 
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atuam , reconhecer o valor pedagogico e academico especifico de 
cada um dos componentes curriculares que compoem o projeto 
pedagogico escolar, em funçao de atender as crianças em suas 
necessidades, seus interesses e direitos culturais infantis, entre eles, 
o de poder usufruir o proprio movimento corporal , considerando-o 
como uma manifestaçao cultural humana com valor politico, social e 
educacional, intransferivel e inexpugnavel ao sujeito aprendiz" 
(FILHO,2008, p. 220) 

Desta maneira o estudo de Filho (2008), bem como Neira (2008) e Debortoli 

(2008), compreendem o movimento corporal da criança como uma expressao de sua 

propria cultura, sendo deste modo uma concepçao sociologica de entender a 

criança. 

No artigo "O Estatuto da Criança e do adolescente: um instrumento legai do 

professor de Educaçao Fisica", as autoras afirmam que a partir da criaçao deste 

Estatuto, os" menores" passaram a ser considerados como cidadaos, sujeitos e 

direitos e deveres e com politicas desenvolvidas para seu desenvolvimento. Assim o 

ECA, "ao considerar crianças e adolescentes como cidadaos, traz noçao implicita do 

direito ao protagonismo de cada um sobre os rumos de suas vidas" 

(MOLLER,MARTINELI, 2005. p.18).Assim, o entendimento de criança como cidada, 

dotada de direitos, constitui em uma idéia sociologica da compreensao da pequena 

infancia. 

No estudo de Mauricio Roberto da Silva, o autor faz uma apresentaçao 

historico-social de crianças de diferentes classes sociais e suas condiç5es de 

criança neste contexto. Em suma, destaca as crianças empobrecidas no Brasil, e 

esta condiçao como limitadora da infancia. Afirma também, a necessidade de 

investigaçao destas problematicas em torno da "cultura corporal, politicas do corpo, 

a saude, ao movimento humano [ ... ] refletindo sobre as ingerencias do capitalismo 

neoliberal sobre as politicas sociais, sobre as politicas do corpo na infancia [ ... r 
(SILVA, 2005, p.53) 

Esta valorizaçao da "cultura corporal" e da condiçao social da criança, esta 

inserido na idéia sociologica de ver a criança. Neste sentido, Vaz e Richter (2005) 

afirmam também que a Educaçao Fisica nao desenvolveu ainda "uma pedagogia 

que respeite a condiçao social de ser criança, no interior, da qual as atividades 

espontaneas devem ser preservadas, garantindo aos pequenos o direito ao bem 
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estar, à expressao, ao movimento, à brincadeira, à natureza e também ao 

conhecimento produzido" (RICHTER, VAZ, 2005 p.84) 

Neste contexto da cultura, como fator de desenvolvimento e aprendizado da 

criança, Rozengardt (2005), afirma que os jogos e brincadeiras constituem em um 

momento em que a criança inventa e recria o que presencia em seu me io cultural, 

isto é "mediante el juego simb6lico internaliza los sistemas simb6licos y normativos 

del grupo social" (ROZENGARDT, 2005 p. 119) 

Na revista motriz possui quatro estudos que apresentam a concepçao de 

criança sociol6gica, dentro da Educaçao Fisica na Educaçao Infantil. Silva e Pires 

(2007), editores da revista, compreendem a Educaçao Infantil como "um espaço 

s6cio-educativo, onde é fundamental permitir que a criança tenha acesso a 

elementos da cultura universal e a natureza, dentro de um processo de troca de 

experiencias com outras crianças e da mediaçao do professar [ ... ]" (SILVA, PIRES, 

2007, p. 11). Este estudo de Silva e Pires (2007) é classificado dentro a concepçao 

sociol6gica, devido ao entendimento da cultura como processo de aprendizado da 

criança 

Jè Mezzari, Grabin e Wendhausen (2007, p. 34), entendem a infElncia como 

"[ ... ] construçao social as variaç6es da atividade humana, portanto, das relaç6es de 

produçao existentes na realidade. Nessa perspectiva, consideramos a criança 

sujeito de relaç6es sociais, um ser que é e nao um vir a ser, que se encontra 

inserido num determinado contexto social." Assim, a compreensao de criança como 

sujeito pertencente à sociedade, com contribuiç6es s6cio-culturais, demonstra uma 

perspectiva sociol6gica de entender a criança. 

Em relaçao à criança como produtora de cultura, no estudo "Os principais 

problemas da Educaçao Fisica e suas relaç6es com a realidade na/da Educaçao 

Infantil, as autoras contemplam a valorizaçao da criança, no qual afirmam que" tratar 

a categoria de infancia como um grupo geracional - social e produtar de culturas -

tem nos ajudado a esclarecer que as crianças possuem um nivei de protagonismo 

muito mais incidente do que historicamente vinha sendo admitido "(FARIAS, 

GOULART, AMORIM, 2007, p. 91) 

28 



Na perspectiva sociologica, o movimento corpora I da criança é compreendido 

como a cultura da sociedade em que vive, sistematizada pela propria criança. A 

cultura que a criança presencia onde vive, constituiu portanto em um aprendizado da 

criança com o mundo. Neste contexto, na revista Motrivivencia (2008), o estudo de 

Vieira e Medeiros, afirma que é preciso que a criança "compreenda seu proprio 

movimento com marca pessoal, como historico e como parte da produçao da 

humanidade - fenomenos da cultura de movimento corporal ja sistematizado" 

(VIEIRA, MEDEIROS, 2007, p.53) 

Ja para LIMA et al (2007) a Educaçao Fisica na Educaçao Infantil , nao deve 

ser entendida como uma possibilidade das crianças descarregar suas energias, mais 

sim, vista como uma das principais disciplinas responsaveis pelo desenvolvimento 

total das crianças. Para tanto, a concepçao de criança, no decorrer dos anos, passa 

a reconhece-Ia como "produtora de cultura e nao somente como reprodutora da 

cultura" (LIMA ET AL, 2007, p.109). Os autores afirmam também que a brincadeira, 

constitui como um fenomeno socio-culturaI 13 , isto é, um momento que contribui na 

interaçao infantil e da "[. .. ] constituiçao do sujeito-criança como sujeito humano, 

produto e produtor de historia e cultura [ ... ]" (LIMA ET al 2007 p. 122). Neste estudo, 

ao autor enfatiza a criança como produtora de cultura, em que esta concepçao esta 

inserida na perspectiva sociologica de ver a criança. 

Portanto, tendo em vista os apontamentos da concepçao de criança na 

perspectiva sociologica, podemos concluir que, a criança é compreendida como 

construtora de cultura e colaboradora na sociedade em que vive, nao sendo um 

sujeito passivo no desenvolvimento da sociedade. No que diz respeito à Educaçao 

Fisica, praticas corporais que valorizem a propria cultura da criança é um dos 

principais enfoques da perspectiva sociologica. 

4.2 Estudos da concepçao psicologica 

Para melhor visualizaçao e compreensao dos estudos que possuem a concepçao 

psicologica de criança na Educaçao Fisica da Educaçao Infantil, apresento o Quadro 

13 Expressao utilizada na Revista Motrivivéncia, 2007 p. 122 
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4, no qual possui 6 estudos dentro desta perspectiva: 

Publicaçao Titulo Autoria 

Livro Educaçao Fisica para 13. A Educaçao Fisica na Marynelma 

a Educaçao Infantil Educaçao Garanhani 

:Conhecimento Infantil: uma proposta em 

e Especificidade. construçao 

Organizado por Nelson 14. Corpo e conhecimento na Amanda 

Figueiredo 

de Andrade Filho; 

Omar Schneider.Aracaju: UFS, 

2008 

Educaçao infantil Soares Freitas 

Camargo 

Fonseca 

Revista Brasileira de Cièncias 

do Esporte, nO 3, V.26, Tema: 

15. A Educaçao Fisica como Esp. Eduardo Jorge 

componente curricular na Souza da Silva 

Infancia e Educaçao Fisica/ Educaçao Infantil: elementos 

para uma proposta de ensino Cièncias do Esporte. Campinas 

(SP): Autores Associados, 2005 16. Narrando experièncias 

com a Educaçao Fisica na 

Educaçao Infantil 

Ora. Eliana Ayoub 

Revista Pensar a Pratica, V.5. 17. A Educaçao 

Educaçao Fisica e Infancia. escolarizaçao da 

Anegleyce Teodoro Rodrigues; infancia 

Fisica na Marynelma 

pequena Garanhani 

Fernando Mascarenhas. Goias, 

UFG,2002. 18. Os projetos de ensino e a Amanda 

Educaçao Fisica na Educaçao Soares 

Infantil 

Camargo 

Fonseca 

Quadro 4: Estudos que apresentam a concepçao de cnança na Educaçao Fisica da 

Educaçao Infantil numa perspectiva Psicologica 

Fonte: A autora, 2011 

Na concepçao psicol6gica, a linguagem corporal possui grande destaque na 

Educaçao Fisica da Educaçao Infantil. Segundo esta perspectiva a linguagem 

corporal é uma principais responsaveis da expressividade e integraçao da criança 

com o meio social, no ambito da Educaçao Fisica na Educaçao Infantil. Para isto, é 
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primordial a valorizaçao dos movimentos corporais da criança,. Esta valorizaçao dos 

movimentos da criança, segundo Garanhani (2008) nao deve ser 'l .. ] somente uma 

necessidade fisico motora do desenvolvimento infantil, mas também como uma 

capacidade expressiva intencional." (GARANHANI, 2008, p.128) 

No estudo de Freitas (2008), o autor também destaca a linguagem corporal 

da criança. A autora afirma que: "A linguagem é toda a forma de significaçao das 

coisas do mundo, ou melhor, qualquer objeto fisico ou corpo fisico que faz parte da 

realidade material possui um significado capaz de explica-Io, de torna-Io 

compreensivel entre as pessoas de uma comunidade, sendo esse seu meio de 

comunicaçao.[ ... ]" (FREITAS, 2008 p.171). A referida autora afirma também que para 

a criança o brincar é "a melhor forma de conhecer, de aprender, de ensinar, de criar 

e transformar a realidade, no seu mundo,[ ... ] assim permite a expressao piena do 

pensamento da criança" (FREITAS, 2008 p. 173). Assim o estudo de Freitas (2008), 

possuiu uma concepçao psicologica, pois segundo esta concepçao, a linguagem 

corporal e a brincadeira constituem em uma significaçao do mundo com a criança. 

Silva (2005) mostra claramente que seu estudo é baseado na perspectiva 

psicologica de compreender a criança, no qual apresenta elementos como 

afetividade, imaginaçao, emoçao, etc. como metodologia para o trabalho com a 

pequena infancia. Destaca também o importante papel do docente na Educaçao 

Fisica para a Educaçao Infantil. Para ele, cabe ao professor: 

'l .. ] possibilitar à criança a elaboraçao de mecanismos psicol6gicos 
de representaçao mental e de simbolizaçao vinculados ao mundo 
natural, cultural e social e aos seus significados. Isso permitira à 
criança entender progressivamente seu papel neste mundo, 
apropriando-se de sua dinamica, de seus valores e da funcionalidade 
das regras constituldas." (SILVA, 2005. p. 130) 

Para o autor supracitado, praticas que tenham o ludico e desafios, contribuem 

no aprendizado das crianças. Ele afirma também que para as crianças 

''[. .. ] os desafios colocados por seu ambiente natural e social sao 
vivenciados como uma totalidade, em que , subjetividade e 
objetividade, emoç6es e imaginaçao misturam-se e constituem-se 
concretamente pela via que eia experimenta [ ... ], estabelece vlnculos 
afetivos, assimila e reconstr6i seu ambiente s6cio hist6rico para 
aprender e desenvolver-se." (SILVA, 2005. p. 129) 
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Assim, o estudo de Silva (2005) é classificado dentro da perspectiva 

psicologica, por apresentar elementos psicologicos como forma de desenvolvimento 

das crianças. 

As atividades corporais sao praticas que exijam a express6es gestuais, as 

quais sao essenciais no desenvolvimento de linguagens pelas crianças. Em relaçao 

a isso, Ayoub (2001 p. 56-57) afirma que "[ ... ] a expressao corporal caracteriza-se 

como uma das linguagens fundamentais a serem trabalhadas na infancia. A riqueza 

de possibilidades da linguagem corporal revela um universo a ser vivenciado, 

conhecido, desfrutado, com prazer e alegria [ ... ]" (AYOUB, 2005 p.151). Deste 

modo, Ayoub (2001) apresenta uma concepçao psicologica de entender a criança, 

devido à valorizaçao da linguagem corporal como expressao do pensamento. 

Neste sentido, o estudo de Garanhani (2001-2002), possui a idéia que 

através do corpo, a criança aprende, e se desenvolve, tanto fisicamente quanto 

cognitivamente. "Para a autora, na pequena infancia, o corpo constitui a matriz 

basica da aprendizagem pelo fato de gestar as significaç6es do aprender, ou seja, a 

criança transforma em simbolo aquilo que pode experimentar corporalmente, e seu 

pensamento, se constroi, primeiramente, sob forma de açao" (GARANHANI, 2001-

2002, p. 109). Em relaçao ao movimento corporal da criança, a autora afirma 

também que isso" nao é so uma necessidade para o seu desenvolvimento fisico

motor, mas também um conhecimento que, traduzido em linguagem, contribui para a 

sua constituiçao como sujeito cultural" (GARANHANI, 2001-2002, p. 118). Assim, 

esta idéia do corpo como principal elemento de aprendizagem constitui-se em uma 

concepçao psicologica de ver criança. 

Ante a esta consideraç6es, Soares (2001-2002) afirma que a significaçao dos 

movimentos devem estar baseados na ludicidade e no ato de "brincar" propriamente 

dito, visto que estes elementos sao natos da infancia. O brincar além de ser uma 

forma da expressao da criança, em relaçao a sua realidade, consiste no 

conhecimento do mundo e sua cultura. Assim o brincar promove "A construçao de 

sua autonomia, criatividade, criticidade, parte dessa possibilidade de interpretaçao e 

significaçao da realidade proporcionadas pela vivencia Iudica" (SOARES, 2001-

2002, p. 28). Deste modo, o ludico relacionado às praticas corporais, contribui no 
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desenvolvimento pieno da criança, e devido a isso, o estudo de Soares (2001-2002) 

esta classificado na concepçao psicol6gica. 

Deste modo, na concepçao psicol6gica da criança, o movimento corporal 

constitui em uma forma de desenvolvimento, linguagem e aprendizagem da criança. 

Nesta perspectiva a psicomotricidade tem um grande destaque, a qual promove a 

estimulaçao de capacidades cognitivas e motoras simultaneamente. Sendo assim, 

através do movimento corporal, que a criança desenvolve quest6es cognitivas, 

afetividades e psicomotoras. 
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4.3 Estudos da Concepçao Hist6rica 

Para melhor visualizaçao e compreensao dos estudos que possuem a concepçao 

hist6rica de criança na Educaçao Fisica da Educaçao Infantil, apresento o Quadro 5 

que possui apenas 4 estudos nesta perspectiva: 

Publicaçao Titulo Autoria 
Livro Educaçao Fisica para 19. Infancia, Educaçao e Rosianny Campos Berto 
a Educaçao Infantil: Educaçao Amarilio Ferreira Neto 
Conhecimento Fisica: escolarizaçao e Omar Schneider 
e Especificidade. educaçao dos sentidos 
Organizado por Nelson 
Figueiredo 
de Andrade Filho; 
Omar Schneider. Aracaju: 
UFS,2008 
Revista Brasileira de Cièncias 20. Imagens da Infancia: A Onda. Katia Oanailof 
do Esporte, nO 3, V.26, Tema: educaçao 
Infancia e Educaçao Fisica/ e o corpo em 1930 e 1940 no 
Cièncias do Esporte. Brasil 
Campinas 21. Concepçao de Infancia Ms. Nara Rejane Cruz de 
(SP): Autores Associados, na Educaçao Fisica Oliveira 
2005 Brasileira: 

primeiras aproximaç6es 
Revista Pensar a Pratica, V.5. 22. A Educaçao Infantil como Edilayne Fernandes da 
Educaçao Fisica e Infancia. campo de conhecimento e Silva 
Anegleyce Teodoro suas posslvels interfaces Maria do Carmo Morales 
Rodrigues; Fernando com a Educaçao Fisica Pinheiro 
Mascarenhas. Goias, UFG, 
2002. 

Quadro 5: Docurnentos que apresentarn a concepçao de criança na Educaçao Fisica 
da Educaçao Infantil nurna perspectiva Hist6rica 

Fonte: A autora, 2011 

Na concepçao hist6rica a concepçao de criança na Educaçao Fisica te ve 

diferentes vertentes. Segundo Vago (2002) a partir do século XX a educaçao fisica 

adere uma nova funçao: a educaçao do corpo. Esta educaçao corporal constituia-se 

basicamente em saberes higienicos com conhecimentos médicos de cuidados para 

com o corpo. Assim e escola tinha agora como funçao "[ ... ] cultivar, em corpo belo, 

forte, saudavel, higienico, ativo, ordeiro, racional, em contraposiçao aquele 

considerado feio, fraco, doente, sujo e preguiçoso". (VAGO, 2002 p. 2 citado por 

Berto,Neto, Schneider, 2008 p. 25). Esta idéia de corpo forte, saudavel, disciplinado, 
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mostra que é uma concepçao historica de compreender o corpo das crianças por 

volta do século XX. Assim, este Estudo de Vago (2002), por realizar uma busca no 

passado de como entendiam o corpo, seu estudo é classificado dentro da 

concepçao historica. 

Neste mesmo discurso, de condicionar o corpo da criança para ser forte e 

prepara-la para o futuro, o estudo de Danailof (2005) também é classificado dentro 

da concepçao historica de criança. O autor afirma que a criança era vista como "o 

homem do futuro" 14 que necessariamente deveria ser forte, sadio para ser um bom 

cidadao. Assim o ensino tinha principal objetivo moldar futuros cidadaos habilitados 

para a sociedade, sem promover o senso critico para nao provocar desordem. A 

Educaçao Fisica nesta condiçao seria responsavel, através de exercicios fisicos 'l .. ] 
por ajustar o corpo "pequeno" ao estado mental, tornando-o "mais obediente e mais 

flexivel". (DANAILOF, 2005 p. 32). O referido autor mostra que a Educaçao Fisica 

nao tinha nenhuma preocupaçao além de disciplinar o corpo, como mostra um plano 

de aula de 193915 , em que o objetivo das aulas era: "( ... ) desenvolver normalmente 

as faculdades fisicas da criança segundo as condiç6es fisiologicas do crescimento e 

particularmente a funçao respiratoria. Auxiliar o desenvolvimento da criança pelo 

exercfcio atraente; explorar sua faculdade de imitaçao" (DANAILOF, 2005 p. 33) 

Oliveira (2005), em seu estudo historico da concepçao de infancia na 

Educaçao Fisica da Educaçao Infantil, afirma que "o conceito de infancia na area 

academica de Educaçao Fisica esta condicionado, sobretudo, ao conceito de 

infancia constituido historicamente na sociedade - ancorado nos pressupostos dos 

sentimentos de paparicaçao e moralizaçao - e interferiu diretamente na elaboraçao 

dos principios educativos da criança" (OLIVEIRA, 2005, p. 105) Perante as 

afirmaç6es do autor sobre a concepçao de criança, e o sentimento de paparicaçao e 

moralizaçao, este estudo é classificado dentro da concepçao historica de criança. 

Através de um levantamento de estudos de Educaçao Fisica de diferentes 

periodos, Silva e Pinheiro (2001-2002) afirmam que a "tendencia da ludicidade, 

vislumbrada a partir dos anos 90, indica certa mudança de percepçao sobre a 

14 Rev. Brasileira de Ciencias do Esporte , Campinas, v. 26 n. 3 p. 31, Maio 2005 
15 Plano de aula elaborado pela professora Otilia Forster e entregue aos grupos escolares em 10 de 
maio de 1939 - Rev. Brasileira de Ciencias do Esporte, Campinas, v.26 n.3 p.33, Maio, 2005. 
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Educaçao Fisica na educaçao infantil, ja o brincar e o brinquedo tornam-se temas de 

pesquisa da area" (SILVA, PINHEIRO, 2001-2002, p.52). Diante a estas afirmaçoes, 

podemos constatar que o estudo de Silva e Pinheiro (2001-2002) é classificado na 

perspectiva hist6rica, pois faz uma analise no decorrer dos anos de como a 

Educaçao Fisica na Educaçao Infantil é compreendida pelos estudiosos. 

Contudo ainda existem algumas concepçoes desta perspectiva que 

atualmente permeiam as instituiçoes educacionais, com a idéia de preparar a 

criança para que seja a vir, entretanto, este processo é lento, mas gradativamente, o 

papel de criança na Educaçao Fisica da Educaçao Infantil vem se desenvolvendo 

em outros segmentos de questoes sociais, culturais e cognitivas. 
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5. CONCLUSO ES E CONSIDERAçOES FINAIS 

A partir das leituras e analises para a realizaçao desta pesquisa, percebeu-se 

que a concepçao de criança ja se baseou em diversas perspectivas, desde a um 

"ser insignificante" até a consideraçao da mesma como sujeito s6cio- hist6rico

cultural em sua sociedade atual. 

Na presente pesquisa, foi visivel perceber como a concepçao de criança foi 

se desenvolvendo gradativamente, tendo embasamentos diferentes, e com o passar 

dos anos, se adequando e contribuindo cada vez mais no desenvolvimento da 

criança em toda a sua plenitude. 

Embora algumas concepçoes de crianças, ainda estejam baseadas em idéias 

de formaçao para o futuro, ou questoes fisicas, cabe aqui ressaltar que a criança 

deve ser compreendida dentro de seu universo infantil, dotado de experiencias, 

aprendizados, idéias e contribuiçoes para a sociedade em vive. 

A Educaçao Fisica deve propor relaçoes democraticas de participaçao de 

todos os individuos, nao priorizando somente técnicas, agilidades ou habilidades 

fisicas, mas sim, tendo como principal objetivo o aprendizado da criança, e 

reconhecimento da mesma como contribuinte na sociedade atual. 

Assim, podemos concluir que, a partir dos estudos analisados, a concepçao 

de criança na Educaçao Fisica da Educaçao Infantil que predomina é a concepçao 

sociol6gica. Acredito que, por considerar a criança como sujeitos ativos na 

construçao da cultura. Em sintese, esta perspectiva vem tendo um cresci mento 

significativo em pesquisas sobre a criança. 
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