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RESUMO 

 

O objeto da presente tese é a Educação Física na Pré-escola, e delimita como 
conteúdo da pergunta síntese quais orientações específicas devem nortear o 
ensino da Educação Física escolar na Pré-escola a partir das contribuições da 
abordagem Crítico-Superadora?Tem como objetivo geral apresentar 
parâmetros teórico-metodológicos de uma Educação Física Crítico-Superadora 
para o primeiro ciclo de escolarização, especificamente para a Pré-escola, no 
intuito de contribuir para superar a negação do conhecimento referente das 
atividades da Cultura Corporal na rede pública de ensino. Confronta 
concepções cientificas sobre o objeto de estudo da educação física, a saber, a 
Cultura corporal e o movimento, criticando a partir daí as orientações oficiais e 
destacando a relevância do domínio de técnicas para a reprodução humana. 
Como contribuição teórica inédita apresenta proposta de organização do trato 
pedagógico do conhecimento da Ginástica na Pré-escola a partir da proposta 
de reorganização do primeiro ciclo de escolarização a partir das contribuições 
da periodização do desenvolvimento psíquico a partir da teoria Histórico-
Cultural, e dos conhecimentos da motricidade infantil. Por fim, apresenta os 
elementos científicos que sustentam  a tese de que o ensino sistematizado dos 
conteúdos da Cultura Corporal deve fazer parte do núcleo central do currículo 
da Educação Infantil – desde as creches - primeira etapa do processo da 
educação escolarizada, uma vez que o ser social, principalmente nesta fase da 
vida, acessa a humanidade – pelo domínio dos signos culturalmente 
desenvolvidos por meio da sua organização corporal, condição que contribui 
para o desenvolvimento infantil nas suas múltiplas dimensões, e que o ensino 
orientado pela abordagem Crítico-Superadora das atividades da Cultura 
Corporal potencializa o desenvolvimento do psiquismo infantil. 

Palavras-chave: Educação Física escolar; Pré-escola; Cultura Corporal; 
Ginástica; Desenvolvimento infantil. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this thesis is Physical Education in the Preschool, and delimits 
as the content of the synthesis question what specific orientations should guide 
the teaching of Physical School education in the Preschool from the 
contributions of the Critical-Overcoming approach? To present theoretical-
methodological parameters of a Critical-Overcoming Physical Education for the 
first cycle of schooling, specifically for the Preschool, in order to contribute to 
overcome the denial of knowledge regarding the activities of the Body Culture in 
the public school system. It confronts scientific conceptions about the subject of 
study of physical education, namely, Body Culture and movement, criticizing 
from there the official guidelines and highlighting the relevance of the domain of 
techniques for human reproduction. As an unpublished theoretical contribution, 
it presents a proposal of organization of the pedagogical treatment of the 
knowledge of Gymnastics in the Preschool from the proposal of reorganization 
of the first cycle of schooling from the contributions of the periodization of the 
psychic development from the Historical-Cultural theory and the knowledge of 
children's motricity. Finally, it presents the scientific elements that support the 
thesis that the systematized teaching of the contents of the Body Culture should 
be part of the core of the curriculum of Early Childhood Education - from 
daycare centers - the first stage of the school education process, since being 
social, especially at this stage of life, accesses humanity - through the mastery 
of culturally developed signs through their bodily organization, a condition that 
contributes to child development in its multiple dimensions, and that teaching 
guided by the Critical-Overcoming approach to the activities of Body Culture 
enhances the development of the child psyche. 
 
Keywords: School Physical Education; Preschool; Body Culture; Fitness; Child 
development. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Ao trabalhar com a disciplina Estágio Obrigatório em Educação Infantil1, no 

curso de Licenciatura em Educação Física do Centro de Formação de Professores 

da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, deparei-me com uma dificuldade 

ao orientar os estudantes: a limitação de produções que abordassem o tema (BUSS-

SIMÃO, 2011) e, mais reduzida ainda, de produções que se fundamentassem na 

psicologia Histórico-Cultural e na abordagem Crítico-Superadora da Educação 

Física. Essa situação, acompanhada da inexistência formal do componente 

curricular Educação Física e de professores neste nível de ensino em muitas das 

escolas da rede de ensino pública do país, instigou-me para estudar e desenvolver a 

pesquisa sobre este tema. 

De forma geral, ao observar as produções da área é possível identificar que a 

Educação Física, quando presente na Educação Infantil, não ensina as atividades da 

Cultura Corporal2 e, quando os trata, o faz de forma fragmentada, privilegiando o 

estímulo à aprendizagem apenas das habilidades motoras, mesmo apresentando 

formulações teóricas distintas (GONZALEZ RODRÍGUEZ, 2008; RABINOVICH, 

2007; MATTOS; NEIRA, 2008; RODRIGUES, 1993; HURTADO, 1983; TANI et al., 

2011; DIEM, 1981). Já em outras produções, observei a ênfase no jogo como 

conteúdo central, embora muitas vezes o mesmo seja tratado apenas como meio 

para aprendizagem de outros conhecimentos e não propriamente como conteúdo 

escolar (FREIRE, 2003; FREIRE, 2005).  

                                                           
1 “Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais se caracterizam 
como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos 
ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada 
integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 
submetidos a controle social. É dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, 
gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção” (BRASIL, 2010, p.12). 
2 [...] é o fenômeno das práticas cuja conexão geral ou primigênia – essência do objeto e o nexo 
interno das suas propriedades – determinante do seu conteúdo e estrutura de totalidade, é dada pela 
materialização em forma de atividades – sejam criativas ou imitativas - das relações múltiplas de 
experiências ideológicas, políticas, filosóficas e outras, subordinadas à leis histórico-sociais. O geral 
dessas atividades é que são valorizadas em si mesmas; seu produto não material é inseparável do 
ato da produção e recebe do homem um valor de uso particular por atender aos seus sentidos 
lúdicos, estéticos, artísticos, agonísticos, competitivos e outros relacionados à sua realidade e às 
suas motivações. Elas se realizam com modelos socialmente elaborados que são portadores de 
significados ideais do mundo objetal, das suas propriedades, nexos e relações descobertos pela 
prática social conjunta (TAFFAREL; ESCOBAR, 200[6], p.3). 
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Foi possível identificar estudos que discutem o ensino da Cultura Corporal na 

Educação Infantil a partir da abordagem Crítico-Superadora, com destaque para 

Silva (2005), Martineli, Fugi e Mileski (2009), e Ayoub (2001, 2005) 3. Em suma, a 

produção teórica e a realidade escolar apresentam um quadro problemático da 

condição de ensino das atividades da Cultura Corporal para crianças nos primeiros 

anos da educação básica. 

No Brasil, os problemas da Educação Física escolar ganham maior 

dramaticidade na Educação Infantil visto que, muitas vezes, não existe um professor 

responsável para o ensino das atividades da Cultura Corporal, o que compromete o 

trato pedagógico deste conhecimento. Em seu estudo, Mattos (2006) apresenta um 

pouco deste contexto: 

 

[f] indignava-me com o que poderíamos chamar desvalorização, por 
parte da escola, das produções desenvolvidas no ambiente da 
educação física, mais especificamente nos jogos e brincadeiras. 
Essa desvalorização manifestava-se, nas ações cotidianas das 
professoras de turma, na medida em que se relacionavam com 
aquele espaço de maneira burocrática, cumprindo o estabelecido 
pela escola em termos de horário, sem maior envolvimento com as 
possibilidades de integração entre os trabalhos desenvolvidos nos 
espaços da sala de aula e no da educação física [f] 
Frequentemente a justificativa para o sucesso nas atividades lúdico-
corporais e para o insucesso nas outras áreas aparecia no discurso 
das professoras de que “a sala de aula era o lugar no qual realmente 
se estudava e se aprendia”, ou ainda, que esses tipos de atividades 
(jogos e brincadeiras etc.) “tiravam da criança o poder de 
concentração nas atividades que exigiam um envolvimento 
intelectual”, já que “elas sempre retornavam desses espaços 
agitadas e falando muito, prejudicando o andamento e o controle da 
aula” (MATTOS, 2006, p. 9-10).  

 

O caráter naturalizante da perspectiva de desenvolvimento infantil 

predominante na Educação Infantil brasileira também corrobora para acentuar as 

dificuldades de entender o papel da Educação Física na Educação Infantil, uma vez 

que a espontaneidade aparece como suficiente para apropriação das atividades da 

Cultura Corporal nesta etapa de ensino. 

 

                                                           
3 A partir daqui todas as vezes que fizermos referência ao ensino das atividades da Cultura Corporal 
estaremos tratando-a atrelada à perspectiva Crítico-Superadora, uma vez que, por coerência teórica, 
não podem ser pensadas de outra forma. 



14 

 

Este reducionismo operado por uma visão naturalizante do 
desenvolvimento infantil leva o trabalho com crianças menores de 
três anos a reduzir-se ao cuidado com o corpo e ao espontaneísmo 
acalentado pela crença de que brincar é algo natural a essa criança. 
Então, deixemos as crianças brincarem livremente e cuidemos do 
seu corpo. Ao mesmo tempo, assim que ela se torna “capaz” de falar 
e andar, deixemos o lúdico de lado e passemos às atividades 
didático-pedagógicas intensas. Extremos que não contribuem para o 
desenvolvimento integral desta criança, mas que, ao mesmo tempo, 
revelam uma visão linear e naturalizada do desenvolvimento infantil 
(SILVA; HAI, 2012, p. 1113). 

 

Esta investigação debruça-se em um momento crucial do desenvolvimento do 

ser social, o início da sua constituição enquanto humano, momento em que seu 

contato corporal direto com os objetos e com as pessoas é recurso principal na sua 

relação com os outros humanos e com o mundo ao seu redor. “O primeiro 

pressuposto de toda a história humana é, naturalmente, a existência de indivíduos 

humanos vivos. O primeiro fato a constatar é, pois, a organização corporal desses 

indivíduos e, por meio dela, sua relação com o restante da natureza” (MARX; 

ENGELS, 2007, p. 87). Nesta fase, a organização corporal é fundamental no 

desenvolvimento da criança, que com a intervenção orientada dos adultos poderá 

potencializar a internalização das significações humanas.  A educação escolar 

ocupa lugar central nesta tese, em especial o período do primeiro ciclo de 

escolarização proposto pela abordagem Crítico-Superadora, o ciclo de organização 

da identidade dos dados da realidade.  

Parto da crítica à carência do trato sistematizado dos conteúdos da Cultura 

Corporal na formação das crianças na Educação Infantil. Com base nesta crítica, 

delimito como objeto do estudo da presente tese a Educação Física na Educação 

Infantil, mais especificamente na Pré-escola, e aponto como conteúdo da pergunta 

central: Quais orientações específicas devem nortear o ensino da Educação Física 

escolar na Pré-escola a partir das contribuições da abordagem Crítico-Superadora?  

A partir da crítica às proposições predominantes e oficiais do trato dos 

conteúdos da Cultura Corporal na Educação Infantil e do estudo das contribuições 

da psicologia histórico-cultural para o campo do ensino e do desenvolvimento 

infantil, este estudo tem como objetivo geral apresentar parâmetros teórico-

metodológicos de uma Educação Física Crítico-Superadora para o primeiro ciclo de 

escolarização, especificamente para a Pré-escola, no intuito de contribuir para 



15 

 

superar a negação do conhecimento referente das atividades da Cultura Corporal na 

rede pública de ensino.  

Apresento ainda como objetivos específicos: 

 

•  Apresentar os fundamentos para a defesa do ensino da Cultura 

Corporal nas escolas, apontando a necessidade histórica da Educação 

Física desde o início da educação escolar; 

•  Elaborar crítica ao “movimento” como eixo da Educação Infantil, em 

detrimento ao trato dos conteúdos das atividades da Cultura Corporal, 

com a finalidade de indicar suas articulações com as tendências 

educacionais biologizantes e unilaterais, assim como suas implicações 

no desenvolvimento das crianças;  

•  Apresentar uma proposta de reorganização do primeiro ciclo de 

escolarização, a partir das contribuições da periodização do 

desenvolvimento infantil proposta pela teoria histórico-cultural; 

•  Apresentar argumentos científicos sobre a organização do trabalho 

pedagógico no trato com conteúdo das atividades da Cultura Corporal no 

primeiro ciclo de escolarização. 

 

 Para atingir estes objetivos aprofundei os estudos no campo do 

desenvolvimento infantil e do ensino da Educação Física na Educação Infantil, no 

intuito de defender a tese de que o ensino sistematizado dos conteúdos das 

atividades da Cultura Corporal deve fazer parte do núcleo central do currículo da 

Educação Infantil. Destaco que ao tratar do ensino nesta tese não refiro a qualquer 

ensino, mas sim, aquele que antecipe o desenvolvimento e articule as 

determinações sociais e biológicas na formação dos humanos, a partir das 

condições históricas e concretas, em contraponto às tendências formativas 

biologizantes e unilaterais, condição que coloca a necessidade de repensar a 

organização do trabalho pedagógico e a formação de professores para a Educação 

Infantil. 
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DELIMITAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

 

Esta investigação articula-se com outros estudos que, neste momento, se 

dispõem a fazer uma atualização da abordagem Crítico-Superadora, fundada a partir 

da obra clássica da Educação Física brasileira: Metodologia do Ensino da Educação 

Física, também conhecida como Coletivo de Autores, publicada pela primeira vez 

em 1992. Este estudo caracteriza-se como estudo bibliográfico e documental, 

propondo-se a aprofundar nos estudos teóricos das bases científicas que sustentam 

a abordagem Crítico-Superadora da Educação Física, por meio do método 

Materialista Histórico-Dialético. 

Neste sentido, a diretriz metodológica está alicerçada nos princípios centrais 

do pensamento marxiano, destacando que: 

 
Totalmente ao contrário dos pensadores modernos, seu pensamento 
[Marx] não se instaura como uma gnosiologia, mas como uma 
ontologia. Isto porque ele compreende que as questões relativas ao 
conhecimento só podem ser resolvidas após a elaboração de uma 
teoria geral do ser social, vale dizer, de uma ontologia do ser social 
(TONET, 2013, p. 70). 
 

Este método apresenta a preocupação de explicar a realidade com a máxima 

fidelidade possível, condição necessária para ser um instrumento de transformação 

da realidade, um instrumento para luta política, a serviço da classe trabalhadora.  

 
Duas são, portanto, numa perspectiva ontológica, as condições 
essenciais para a produção de um conhecimento, o mais verdadeiro 
possível, em cada momento histórico: a capacidade, o empenho e o 
rigor do indivíduo, de um lado e, de outro, o ponto de vista de classe. 
Ambas as condições são indispensáveis. Como, porém, a 
cientificidade moderna rejeita inteiramente a perspectiva de classe, 
vale a pena enfatizar o seu caráter absolutamente ineliminável. 
Independente de ser admitida conscientemente, e mesmo quando 
explicitamente rejeitada, ela sempre intervém no processo de 
conhecimento, pois não pode haver neutralidade axiológica numa 
sociedade perpassada pelo antagonismo das classes sociais. A 
própria rejeição da interferência do ponto de vista de classe já é uma 
tomada de posição a partir de um determinado ponto de vista, não 
por acaso, o da classe burguesa (TONET, 2013, p. 108). 
 
 

Ivo Tonet (2013) irá destacar ainda que o interesse pelo conhecimento 
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verdadeiro é uma condição de classe, e que, na atualidade, possui uma importância 

crucial para a classe trabalhadora. 

 
Ao proletariado, pelo contrário [burguesia], interessa o conhecimento 
mais profundo possível nesse momento da realidade social, pois só 
assim pode instrumentalizar-se para uma intervenção que transforme 
radicalmente a forma atual da sociabilidade. É importante observar 
que não se trata apenas de um conhecimento voltado para a 
intervenção direta. Trata-se da possibilidade de compreender todos 
os fenômenos sociais de uma forma que permita a sua apreensão 
em um nível maior de profundidade. Ora, são, de modo especial, as 
categorias da totalidade e da essência, como veremos mais adiante, 
histórica e socialmente entendidas, embora não só elas, que 
permitirão o acesso a esse tipo de conhecimento. Conhecimento 
esse que está, por sua vez, articulado, mesmo que de modo indireto, 
com a construção de uma nova e superior forma de sociabilidade 
(TONET, 2013, p. 54). 

 

A exigência de explicar a realidade nas suas múltiplas determinações levou 

Marx a desenvolver um método que desse conta de captar as coisas nas suas 

singularidades sem perder de vista as suas generalidades, e vice versa. Florestan 

Fernandes apresentou isto de forma sintética demonstrando como Marx superou 

por incorporação os métodos até então existentes. 

 
Ora, o problema, no fundo, é uma questão de lógica: na concepção 
naturalista sacrifica-se a diferença essencial à unidade. De outro 
lado, se Marx fizesse somente o contrário, isto é, se sacrificasse a 
última à oposição, entraria em conflito aberto com sua concepção da 
realidade. O impasse foi resolvido dentro da lógica hegeliana: o 
próprio movimento da realidade estabelece uma lei de 
interpenetração dos contrários, por meio da qual é possível 
compreender inclusive o elemento comum e sua validade como fator 
explicativo. Sem os atividades comuns, o próprio desenvolvimento 
acumulativo da cultura e as transições bruscas de um período 
histórico para outro, com as correspondentes mudanças de 
organização social motivadas pelas transformações das relações de 
produção, seriam inexplicáveis. Marx deixa isso bem claro na 
primeira parte da frase acima citada: "sem elas (as determinações 
comuns) não poderia conceber-se nenhuma produção (...)". 
Dessa forma, o que havia de essencial e de fecundo no "método 
naturalista", que permite apanhar o que é geral nas coisas; e o que 
havia de essencial no "método histórico", que permite captar as 
coisas em sua singularidade - deram origem a um novo método de 
trabalho científico, conhecido posteriormente sob o nome de 
"materialismo histórico". (FERNANDES, 2008, p. 24). 
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Ao fazer a Introdução da obra “Para crítica da economia política” de Marx, 

Florestan Fernandes ainda nos apresenta outras consequências do método 

introduzido por Marx: 

 

[f] Io) as condições em que a generalização é legítima: as leis 
sociais e econômicas só são válidas para determinadas formas 
sociais e durante um período determinado de seu desenvolvimento; 

2o) a noção de determinismo: existe regularidade nos fenômenos 
sociais, mas a vontade humana intervém nos acontecimentos 
históricos - só na natureza ocorre o inevitável; em O 18 brumário de 
Luís Bonaparte escreveu a esse respeito: ‘"os próprios homens 
fazem a sua história, mas não a fazem arbitrariamente, e sim em 

certas condições determinadas"; 3o) a noção de interdependência 
dos fatos sociais: os fatos sociais articulam-se entre si por 
conexões íntimas; a antiga noção de consensus [consenso - latim] de 
Augusto Comte recebe uma formulação mais objetiva: "o resultado a 
que chegamos não é que a produção, a distribuição, a troca, o 
consumo são idênticos, mas que todos eles são membros de uma 
totalidade, diferenças numa unidade"; 4o - existência de fatores 
dominantes: um fator desempenha a função de fator dominante - a 
produção nas modernas sociedades capitalistas- atuando sobre os 
demais fatores em termos de "relações recíprocas determinadas" 
(FERNANDES, 2008, p.25-26, grifos meus). 

 

Esta investigação foi conduzida sob essas orientações, com a preocupação 

de produzir um conhecimento científico que possa servir de instrumento para 

transformação da realidade, em especial da realidade escolar e do ensino da 

Educação Física na Pré-escola pública.  

Por isso, a opção pela psicologia Histórico-Cultural como teoria psicológica 

explicativa de desenvolvimento humano, pela abordagem Crítico-Superadora como 

perspectiva metodológica do ensino da Educação Física, e pelas contribuições da 

Pedagogia Histórico Crítica, da crítica à didática de Luiz Carlos de Freitas, e da 

pedagogia socialista no âmbito da teoria pedagógica não são aleatórias, justificam-

se em função dos referenciais teórico-políticos delas que se situam no campo do 

Materialismo Histórico Dialético, que tem na transformação social a sua centralidade 

política, em busca da construção de uma sociedade na qual os seres humanos 

possam viver de forma verdadeiramente livre, onde não exista a exploração dos 

humanos pelos próprios humanos.  

Apresento aqui algumas delimitações teóricas e políticas que são 

fundamentais para compreender as reflexões que faço nesta tese, são elas: 
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educação escolar e escola pública; formação omnilateral; a necessidade histórica do 

ensino da Educação Física na escola; e as condições estruturais para o ensino da 

Educação Física na Pré-escola na atualidade. 

Da educação escolar e da escola pública – parto do entendimento que a 

escola tem a função de apresentar às novas gerações os conhecimentos e 

produções da humanidade, em especial os sistematizados, clássicos e atuais. Este 

estudo preocupa-se com o início da escolarização, os primeiros contatos dos 

indivíduos com o sistema oficial de ensino e, mais especificamente, com o trato dos 

conhecimentos das atividades da Cultura Corporal. 

Neste trabalho discuto a especificidade da Educação Física a partir da 

condição concreta da escola pública, da escola que recebe em sua esmagadora 

maioria os filhos dos trabalhadores. Faço este destaque por reconhecer a 

necessidade formativa deste público, seja no âmbito do atendimento às suas 

necessidades imediatas e mediatas de existência. Compartilho, aqui, de uma 

preocupação de classe social, no que diz respeito à formação da classe produtora 

de riqueza; dos sujeitos transformadores em potencial da realidade social vigente. 

Neste sentido, parto de uma concepção de escola concreta, “síntese de múltiplas 

determinações”, composta por sujeitos que necessitam de um aparato formativo 

diferenciado, rico em suas múltiplas possibilidades, onde possam apossar-se de 

conhecimentos e ferramentas que os auxiliem na compreensão da realidade 

concreta, condição fundamental para a transformação da mesma.  

Reconheço os limites da escola pública financiada e organizada pelo Estado 

na ordem do capital, o qual impõe sua política formativa e seus objetivos para a 

formação dos trabalhadores com o intuito de manter o status quo vigente e 

amortecer os confrontos entre as classes sociais distintas (FREITAS, 2003). Porém, 

este projeto não se desenvolve sem resistência e contradições, por isso considero 

central discutir a partir da realidade da escola pública, na tarefa de contribuir com 

alternativas que possam ser implementadas na escola pública atual, com ações 

educativas que contribuam para a elevação do padrão cultural dos trabalhadores. 

Considero que a escola pública é um espaço formativo importante. No caso 

brasileiro, particularmente, por constituir-se como a única oportunidade para 

milhares de pessoas de acesso ao conhecimento científico de forma gratuita e 

sistematizada. No entanto, a elevação do padrão cultural dos trabalhadores 

brasileiros com o intuito de formar indivíduos que possuam melhores condições de 
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intervir na transformação radical da realidade, passa também por uma formação que 

possibilite a compreensão das tarefas políticas que estão à sua frente.  

Portanto, é preciso ter a clareza da insuficiência do espaço escolar, para não 

correr o risco de superestimar as atribuições da escola, e subestimar e/ou 

negligenciar a importância da formação dos indivíduos em outros espaços decisivos 

para sua formação, e para a constituição de sua identidade de classe. A não 

consideração dessa insuficiência pode acabar, de forma equivocada, a estimular 

esforços desnecessários no intuito de fazer da escola pública o único campo de 

batalha na luta pela formação omnilateral e pela emancipação humana, e promover 

o abandono de espaços sociais fundamentais para esta emancipação, como as 

organizações e instrumentos políticos da classe trabalhadora. 

Da formação omnilateral – ao discutirem nas organizações operárias, Marx e 

Engels se dispuseram a colaborar com o debate sobre a educação dos 

trabalhadores. Partindo sempre da realidade concreta da Europa em sua época, eles 

construíram com os trabalhadores as reivindicações no campo educacional e o que 

necessitaria em outra ordem social sob a organização de trabalhadores livres e 

associados. É neste contexto que aparecem as primeiras formulações marxianas 

sobre a formação omnilateral, um contraponto a formação unilateral e polivalente 

emergente na sociedade capitalista. 

Frente aos problemas imediatos de sua época, Marx apontava a necessidade 

da união do ensino e do trabalho produtivo, mesmo reconhecendo a degradante 

forma do trabalho assumida na ordem capitalista, o trabalho assalariado e sua 

divisão entre trabalho manual e intelectual. Marx apontava, já em 1847-1848, que o 

ensino, ainda num contexto de utopismo e reformismo, por meio da união de ensino 

e trabalho produtivo “procurará alcançar o fim educativo de evitar nos jovens toda 

unilateralidade e de estimular-lhes a omnilateralidade, como resultado prático de 

torná-los disponíveis para alternar a sua atividade, de modo a satisfazer tanto as 

exigências da sociedade quanto as suas inclinações pessoais” (MANACORDA, 

2007, p.38). 

Ao avançar nos estudos de economia política e na atuação na organização da 

Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT), Marx apresentou formulações do 

conteúdo pedagógico do ensino socialista. Nessa tarefa, a Educação Física e a 

Ginástica aparecem entre os conteúdos centrais. Segundo o estudo filológico de 
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Manacorda (2007), nas Instruções aos delegados do I Congresso da AIT em 1866, 

em seu discurso, Marx indica: 

 

Por ensino entendemos três coisas: 
Primeira: ensino intelectual; 
Segunda: educação física, dada nas escolas e através de exercícios 
militares; 
Terceira: adestramento tecnológico, que transmita os fundamentos 
científicos gerais [...] 
[...] A união do trabalho produtivo remunerado, ensino intelectual, 
exercício físico e adestramento politécnico elevará a classe operária 
acima das classes superiores e médias (MANACORDA, 2007, p. 44).  

 

Ainda segundo Manacorda (2007), ao tratar o ensino da legislação inglesa 

sobre as fábricas, Marx n’O Capital comenta: 

 

Seu êxito demonstrou pela primeira vez a possibilidade de vincular o 
ensino e a ginástica com o trabalho manual e daí, também o trabalho 
manual com o ensino e a ginástica [...] Do sistema de fábrica, como 
se pode verificar detalhadamente nos escritos de Robert Owen, 
nasceu o germe do ensino do futuro que unirá para todas as crianças 
além de uma certa idade o trabalho produtivo com o ensino e a 
ginástica, não apenas como método para aumentar a produção 
social, mas também como único método para produzir homens 
plenamente desenvolvidos (MANACORDA, 2007, p.45). 

 

É possível observar que nos escritos da sua maturidade e principalmente na 

sua grande obra, O Capital, Marx coloca a Educação Física e a Ginástica como 

centrais para formação dos trabalhadores, o que ganha maior importância nos 

nossos dias pelo atual grau de exploração e alienação do trabalho assalariado, que 

degrada e avança na formação unilateral do trabalhador.  

Preocupado com a transformação radical da sociedade e com clareza das 

impossibilidades concretas da omnilateralidade na ordem do capital, Marx não abriu 

mão de agir com as organizações dos trabalhadores a pensar alternativas para a 

construção de uma outra ordem, o que passava também pela educação dos 

trabalhadores. Manacorda apresenta a compreensão lúcida e ativa de Marx sobre 

esta situação necessária: 

 

[...] A conclusão que, em síntese se pode extrair dessa posição de 
Marx é, portanto, uma exigência de reintegração de um princípio 
unitário do comportamento do homem. Exigência a que não basta 
responder com a hipótese de uma teoria pedagógica e um sistema 
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de educação que reintegrem de imediato essas várias esferas 
divididas entre si; mas que, de qualquer maneira, pressupõem uma 
práxis educativa que, ligando-se ao desenvolvimento real da 
sociedade, realize a não-separação dos homens em esferas alheias, 
estranhas umas às outras e contrastantes, ou seja, uma prática 
educativa que se funde sobre um modo de ser que seja o mais 
possível associativo e coletivo no seu interior e, ao mesmo tempo, 
unido à sociedade real que o circunda (MANACORDA, 2007, p.84). 

 

A partir das reflexões de Marx sobre a educação dos trabalhadores, 

Manacorda, em síntese, indica que omnilateralidade é, 

 

[...] portanto a chegada histórica do homem a uma totalidade de 
capacidades produtivas e, ao mesmo tempo, a uma totalidade de 
capacidades de consumo e prazeres em que se deve considerar 
sobretudo o gozo daqueles bens espirituais, além dos materiais, e 
dos quais o trabalhador tem estado excluído em consequência da 
divisão do trabalho (MANACORDA, 2007, p. 89-90). 

 

Ao se aproximar das reflexões marxianas de educação, fica para nós evidente 

a necessidade histórica da Educação Física para a formação dos trabalhadores, 

rumo à omnilateralidade. Esta constatação aponta a necessidade que as teorias 

pedagógicas que se reivindicam marxista ou socialista reconheçam a importância 

desta dimensão da formação humana nas suas proposições. 

Da necessidade histórica da Educação Física escolar - parto da premissa 

defendida por Mello (2014), da legitimação da Educação Física escolar como uma 

necessidade para a construção da emancipação humana, enquanto uma 

necessidade histórica; muito diferente do esforço de procurar legitimá-la sob os 

interesses da sociabilidade do capital, conforme respeitável crítica desenvolvida pela 

autora. 

 

Deslocar para a questão da necessidade histórica significa recolocar 
no leque de alternativas, para além da necessidade de se reproduzir 
do capital, prioritariamente a necessidade de reprodução da 
humanidade. Significa compreender que, em contraposição à 
legitimidade posta pelo capital, o “pôr teleológico” deve estar 
direcionado à emancipação humana, ou seja, ter como finalidade a 
construção de outra organização social que possibilite a todos os 
homens usufruírem daquilo que o gênero humano tem conquistado 
(MELLO, 2014, p. 189). 

 

Ao defender a necessidade histórica do ensino da Educação Física, a autora 

aponta que não se pode adotar qualquer proposição de ensino, mas uma que se 
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articule com os objetivos da emancipação humana. Diante disso, fiz a discussão 

sobre a Educação Física a partir das contribuições da abordagem Crítico-

Superadora, e nos diálogos com as contribuições de autores como Mello (2009), que 

apontam a atualidade desta abordagem após mais de 20 anos do seu lançamento. 

 

Assim, de acordo com a compreensão aqui expressa, o Coletivo de 
Autores acerta quanto à proposição do conteúdo específico da 
educação física na escola, quais sejam, os “atividades da Cultura 
Corporal” – a dança, os jogos, os esportes, a ginástica, as lutas, 
mímicas, malabarismos e outros. Mas possui inúmeros equívocos 
que não foram tratados neste momento. A sistematização realizada 
pelo Coletivo de Autores, portanto, poderia continuar sendo o ponto 
de partida para a prática pedagógica da Educação Física escolar. 
Mas de forma alguma essa proposição esgota as práticas – dentro e 
fora do ambiente escolar – dos professores atuantes na perspectiva 
da emancipação humana (MELLO, 2014, p. 191, grifo meu). 

 

Pesquisadores e pesquisadoras do grupo LEPEL/UFBA estão desenvolvendo 

estudos que contribuem para uma atualização crítica da obra a partir do 

Materialismo Histórico Dialético, seguindo os passos das contribuições de Taffarel e 

Escobar4. Ao enfrentar o debate do objeto de estudo da área, estas autoras 

avançaram na reflexão sobre a Cultura Corporal acirrando as contradições da 

perspectiva da aptidão física enquanto objeto de estudo que preconiza pura e 

simplesmente a performance corporal, o rendimento físico, a neutralidade política 

das atividades da Cultura Corporal, o desenvolvimento fragmentado do indivíduo, 

enfim, a manutenção do status quo vigente. É necessário ressaltar que não há uma 

negação desta dimensão por parte destas autoras, mas sim uma superação por 

incorporação. 

 

Faz-se imprescindível a realização de análises mais rigorosas e 
radicais da realidade social atual, especialmente, no interior da 
escola, e a elaboração de uma teoria pedagógica mais avançada que 
reconheça a Cultura Corporal como objeto de estudo da disciplina 
Educação Física, sem perder de vista os objetivos relacionados com 
a formação corporal, física, dos alunos, mas situando-os no âmbito 
da vida real de uma sociedade de classes que necessita ser 
revolucionada (TAFFAREL; ESCOBAR, 200[8]-a, p.9). 

 

Ainda conforme as autoras, as atividades da Cultura Corporal 
 

                                                           
4
 Autoras que compuseram o Coletivo de Autores4. 
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[...]“não são uma simples consequência da capacidade do homem se 
mover, determinada e organizada por uma estrutura sensório-
motora”, mas sim, resultado da constante relação do homem com a 
natureza e com os outros seres da sua espécie, para satisfazer suas 
diversas necessidades (TAFFAREL; ESCOBAR, 200[8]-a, p.10). 

 

Ao partirem de uma concepção de desenvolvimento humano que se processa 

por constantes incorporações determinadas histórica e socialmente, e diante da 

posição política frente à luta de classes, as autoras contribuem para manter a 

proposição Crítico-Superadora como uma síntese metodológica inovadora e 

polêmica, uma vez que avança na crítica às proposições hegemônicas e emergentes 

que se distanciam da realidade concreta da educação pública e do projeto de 

sociedade para além do capital. 

Escobar (2009) apresenta também colaborações que atualizam o debate e 

enriquecem a discussão sobre o trato dos conteúdos da Cultura Corporal, 

aproximando-se das colaborações da psicologia Histórico Cultural, ao tempo que 

critica o trato dado ao conteúdo jogo nas aulas de Educação Física. 

 
A categoria “atividade humana” mostra que os objetivos não podem 
ser colocados fora como nós fazemos na Educação Física. O 
professor, por exemplo, ensina uma atividade e a chama de “jogo” 
colocando o que não é o verdadeiro objetivo do jogo. O objetivo do 
jogo é o lúdico, o lúdico quer dizer aquele prazer, aquela coisa 
gostosa que não dá para explicar de fora, daquilo que está 
acontecendo e que produz esse prazer subjetivo. Não é possível o 
jogo sem ludicidade, mas a Educação Física consegue essa farsa. O 
professor apita e controla a ludicidade. Ele dá a ordem “podem 
começar o lúdico”, depois apita novamente e diz: “acabou o lúdico”. 
Assim, ao invés de deixar o aluno jogar “amarelinha” e sentir o prazer 
do jogo, ele vai procurar desenvolver resistência, a coordenação, a 
velocidade, o equilíbrio e uma série de outros objetivos que não 
aqueles próprios da atividade lúdica. Mesmo porque a escola não 
pode aceitar o lúdico dentro dela porque ela é a instituição para o 
trabalho, portanto não se poderia aceitar dentro dela o prazer e não 
poderia o professor de Educação Física, no seu são juízo, dizer que 
ele abriria sua aula para a ludicidade desejada pelos alunos 
(ESCOBAR, 2009, p.128). 

 

Nesta mesma direção, a autora apresenta uma defesa da historicidade da 

atividade humana, fundamental para pensarmos o ensino na Educação Física, se 

contrapondo às tendências que se limitam a trabalhar o ensino restrito das 

habilidades motoras. 
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[...] O homem constrói e transforma o mundo a partir do trabalho. A 
categoria atividade humana, chamada categoria porque é uma 
explicação do que o homem faz, indica que o homem não se move, 
não se mexe à toa, não podemos falar do movimento do homem, da 
vida do movimento do homem, isto é um equívoco porque o homem 
não se mexe, ele “age”. É diferente agir do que se mexer. “Atividade” 
e “movimento” são conceitos diferentes. Quando o homem tem que 
resolver um problema, ele tem que organizar todo um complexo de 
atividades para resolvê-lo. As ações que ele realiza, e que podem ser 
vistas de fora, não podem ser reduzidas à simples repetição de 
movimentos de flexão, extensão, torção, adução, abdução e outras, 
porque a atividade humana é um complexo de ação, pensamento e 
emoção desencadeado por objetivos que não se colocam de fora 
(ESCOBAR, 2009, p.128). 

 

Entender que o ser social mais do que se movimentar, age, é fundamental 

para os próximos passos nesta investigação, uma vez que demarca uma posição 

crítica à produção predominante. Para isso, o ensino das atividades da Cultura 

Corporal deve ser tratado intimamente ligado com sua objetividade historicamente 

construída, elas devem ser os conteúdos em si da aprendizagem escolar, discussão 

que aprofundaremos no decorrer desta tese.   

Reconheço a atualidade deste clássico da Educação Física brasileira, a 

necessidade histórica da apropriação da Cultura Corporal na ordem do capital, e a 

sua importância na formação dos estudantes das escolas públicas. Considero que 

esta proposição está na contramão da formação fragmentada e unilateral presente 

nas escolas públicas brasileiras, marcada pela carência de conteúdos, em especial 

da Educação Física, expressão do modelo educacional hegemônico que visa 

destituir dos trabalhadores e trabalhadoras as ferramentas teóricas necessárias para 

o processo de autoemancipação.  

Se a omnilateralidade é impossível no contexto das relações capitalistas, não 

é verdade que a luta por ela não precise começar já. E é nesse contexto que o 

ensino da Educação Física na Educação Infantil se apresenta como um elemento 

indispensável para formação humana de nossas crianças. Apresento a seguir, de 

forma sintética, as condições e os desafios estruturais que estão colocados para o 

ensino da Educação Física na Pré-escola no Brasil. 
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ATUALIDADE DAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS PARA O ENSINO DA 
EDUCAÇÃO FÍSICA NA PRÉ-ESCOLA BRASILEIRA  

 

Optei por avançar neste estudo nas problemáticas que envolvem a Pré-

escola, esta opção se dá por considerar os limites desta pesquisa em dar conta de 

todas as etapas da Educação Infantil que, conforme as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil – DCN (2009), é a  

 
Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-
escolas, às quais se caracterizam como espaços institucionais não 
domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos 
ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de 
idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e 
supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 
submetidos a controle social (BRASIL, 2010, p.12, grifo nosso). 

 

No Brasil, é obrigatória a matrícula das crianças apenas a partir dos quatro 

anos de idade5, as quais irão cursar a Pré-escola até completar os seis anos, idade 

de início do Ensino Fundamental. A condição de obrigatoriedade é um dos fatores 

que colabora para que o número de matrículas neste segmento seja maior do que 

na creche6, por conta de envolver um contingente maior de crianças, fizemos a 

opção de concentrar os estudos e a investigação nesta etapa de ensino. 

A Pré-escola apresenta uma caracterização etária fixa de seus estudantes, já 

que a entrada e a saída desta etapa escolar é demarcada pela idade das crianças, 

entra aos 4 anos e sai aos 6 anos7, não existindo retenção, nem defasagem da 

relação idade/série, coisa que se modifica nos próximos níveis da educação escolar 

brasileira. A idade das crianças é uma dimensão importante para empreender a 

reflexão sobre a organização do ensino e o desenvolvimento infantil, embora não 

seja suficiente já que as determinações sócio-históricas assumem papel 

predominante8.  

                                                           
5 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12796.htm 
6 Conforme as notas estatísticas do Censo 2016, foram 5 milhões de matrículas na Pré-escola e 3 
milhões nas creches (INEP, 2017). 
7 Estes marcos etários sofrem alguns ajustes por conta do mês de nascimento, mas nunca se 
ultrapassa a barreira dos 6 anos. 
8 Aqui acompanho o alerta de Martins (2013, p. 67): “[...] os marcos cronológicos são apenas 
referências gerais, pois nenhuma criança é idêntica à outra, posto que o substrato de seu 
desenvolvimento assenta-se, sobretudo, nas condições concretas de vida”. 
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Para atingir o objetivo deste estudo é preciso discutir o ensino da Educação 

Física na Pré-escola a partir das problemáticas reais desta etapa de ensino na rede 

pública do nosso país, por isso reconheço que ter uma boa caracterização destas 

escolas públicas, e das crianças que a frequentam são requisitos necessários para o 

êxito desta investigação. Para isto recorri a estudos que atualizam os dados oficiais 

da realidade pública brasileira.  

Por conta de um conjunto de ações e uma política governamental 

comprometida com a ampliação de vagas e acesso, a Pré-escola obteve um grande 

crescimento nos últimos 15 anos. Em 2001, 66,4% das crianças com idade 4 a 5 

anos estavam matriculadas na Pré-escola, em 2015 este percentual avançou para 

90,5%, aproximando-se muito da meta de universalização (TODOS PELA 

EDUCAÇÃO, 2017). 

 
(Fonte: Todos pela Educação, 2017, p.17) 

 

As desigualdades socioeconômicas são atividades que influenciam o acesso 

à Pré-escola numa sociedade de classe, com o aumento de vagas o número de 

matrículas de crianças pobres e negras estão se ampliando, porém num ritmo 

inferior das crianças ricas e brancas, algo que só a universalização das matrículas 

poderá possibilitar, junto com outras políticas que garantam uma permanência 

qualificada. 
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(FONTE: Todos pela Educação, 2017,p.18) 

 

Ao analisar os dados oficiais de 2015, é possível constatar que a maioria das 

crianças brasileiras que frequentam a Pré-escola está passando pela sua primeira 

experiência com o sistema oficial de educação, aproximadamente um 1/3 delas 

nunca foram matriculadas em creches ou escolas anteriormente.  

 
Em 2015, das 10,3 milhões de crianças de menos de 4 anos de 
idade investigadas na pesquisa, 25,6% (2,6 milhões) eram 
matriculadas em creche ou escola. A maior parte, entretanto, 74,4% 
(7,7 milhões), não era matriculada, isto é, não frequentava tal 
estabelecimento, nem de manhã, nem a tarde. Na Região Norte, a 
estimativa de não frequência era 90,2% e, na Sul, ocorria a menor 
proporção, de 65,9% (IBGE, 2017, p.35).  

 

Ainda segundo dados do IBGE (2017), 84.4% das crianças nesta faixa etária 

permaneciam num mesmo lugar e com a mesma pessoa de segunda a sexta, e este 

local era na sua maioria o domicílio, o que demonstra os limites da experiência 

vivida por estas crianças antes de adentrar a Pré-escola. Os prejuízos formativos 

desta experiência anterior a entrada na escola precisarão ser um preocupação dos 

professores, já que o germe de cada nova forma de desenvolvimento já está 

presente na sua forma anterior, assim, na Pré-escola temos o resultado do que foi 

aprendido no período anterior, o que nos coloca um quadro dramático de limitações 

vivenciadas pela maioria das crianças. 
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É importante destacar, ainda conforme este estudo, que a condição de não 

frequentar espaços escolares antes da Pré-escola era na sua maioria por falta de 

alternativa, já que 61,8% dos responsáveis por crianças sem matriculas indicaram 

que tinham o interesse que seus filhos estivessem regularmente matriculados numa 

instituição escolar. 

É possível constatar o significativo avanço no acesso à Pré-escola, em 2016, 

foram 5 milhões de matrículas, porém o mesmo avanço ainda não é possível 

constatar na melhoria da infraestrutura das escolas. Conforme os dados de 2016, o 

Brasil possuía 105,3 mil unidades com pré-escola, a maioria pública, apenas 26,3% 

são privadas. A carência de estruturas básicas para o funcionamento adequado das 

unidades de ensino públicas para a Educação Infantil ainda são dramáticas, e na 

Pré-escola o quadro ainda se agrava. 

 
(Fonte: Todos pela Educação, 2017, p. 20). 
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Destas unidades da Pré-escola em funcionamento no país, apenas 41,6% 

dispõem de parque infantil, 45,3% têm pátio coberto, 29,4% possuem área verde, e 

apenas 15,9% têm quadra de esporte coberta, estruturas físicas que influenciam na 

organização do trabalho pedagógico na Educação Física. Situação que repercute na 

condição que apenas 59,3 das crianças matriculadas tenham acesso a parque 

infantil na escola que estudam, e que 58,3% estudem em escolas que não possuem 

um pátio coberto. Quando se trata de quadra coberta e área verde os dados são 

mais desanimadores, 76,9% não têm acesso a quadras cobertas, e 61,1% estudam 

em escolas sem áreas verdes (INEP, 2017). 

Não encontrei estudos de grande abrangência que apontem o perfil das 

crianças da Pré-escola em suas diferentes dimensões, saúde, socioeconômicas, 

nível de desenvolvimento motor e cognitivo. Condição que coloca a necessidade de 

estudos neste campo para oferecer maior embasamento para os estudos e para 

construção de políticas públicas. 

A partir de uma pesquisa bibliográfica em banco de dados de boa 

conceituação, Pedraza e Menezes (2015) analisaram produções científicas que 

investigaram o perfil antropométrico das crianças das creches brasileiras, 

predominantemente das creches públicas. O resultado do estudo aponta que “o 

perfil antropométrico de crianças brasileiras assistidas em creches caracteriza-se por 

um processo de transição nutricional com prevalências expressivas de sobrepeso e 

de baixa estatura” (PEDRAZA; MENEZES, 2015, p.216), condição influenciada pela 

baixa condição financeira das famílias destas crianças. Conforme dados recentes do 

IBGE, as crianças de até 4 anos estão em sua maioria em famílias com renda per 

capita em média 50% menor em comparação com famílias que não possuem 

crianças nesta idade, no nordeste este dado ainda é mais acentuado (IBGE, 2017, 

p.26). 

Estes dados até aqui apresentados tendem a piorar no próximo período,   

com o aumento do desemprego nos últimos anos o Brasil pode retornar ao mapa da 

fome da ONU9, por isso antes de apresentar os resultados das minhas investigações 

que se iniciaram em 2013 é preciso dizer que em 2016 um golpe de estado interferiu 

diretamente nos rumos do desenvolvimento do país e da educação brasileira.  

                                                           
9
 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/11/06/desemprego-pode-recolocar-brasil-no-

mapa-da-fome-diz-lider-do-orgao-da-onu-para-alimentacao.htm 
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A burguesia, que na luta de classes agia para bloquear as conquistas da 

classe trabalhadora brasileira, em 2016, assumiu o poder por meio de um golpe de 

Estado, situação que promoveu um desmonte da política de estado até então em 

curso, e que impactou diretamente na Educação Básica. No início dos estudos deste 

doutoramento, a política nacional começava apresentar sinais dos limites de um 

governo de conciliação de classes, dirigido por representantes dos trabalhadores, já 

que a burguesia não aceitava mais ver avançar conquistas que atendiam 

reivindicações históricas da classe trabalhadora brasileira, principalmente no campo 

social e na educação. A burguesia brasileira mesmo sendo muito beneficiada 

durante este governo, período em que extraiu lucros extraordinários (principalmente 

o setor bancário), não aceitava mais a continuidade desta conciliação, a sua 

condição de classe dominante de origem escravocrata e subserviente ao 

imperialismo não suportava mais os avanços sociais da classe trabalhadora. 

Esta incompatibilidade de interesses vai se agudizar no governo da primeira 

presidenta mulher da história do país, Dilma Rousseff, do Partido dos 

Trabalhadores, principalmente no fim de seu primeiro mandato. Este movimento não 

é isolado, mas sim uma ação articulada do imperialismo para recuperar a hegemonia 

na América Latina, já que os maiores países desta região, nos últimos anos, foram 

dirigidos por governos de frente popular que colocavam limitações ao franco e 

irrestrito controle do imperialismo. Para recuperar sua dominação política, o 

imperialismo adotou diversas formas para sua retomada, entre elas a vitória eleitoral 

(nos limites da democracia burguesa), como no exemplo da Argentina, e por meio de 

golpes de Estado, como os executados em Honduras e no Paraguai, e o vivenciado 

no Brasil em 2016, e que, por enquanto, foi bloqueado na Venezuela. 

No caso brasileiro, o imperialismo não conseguiu derrotar nas urnas a 

continuidade dos governos de frente popular encabeçado pelo PT, e em 2014, a 

presidenta Dilma foi reeleita após uma acirrada votação no segundo turno eleitoral, 

graças às forças populares que levaram a então candidata a se comprometer com a 

manutenção das conquistas da classe trabalhadora. Porém, as relações políticas 

que possibilitaram um governo de conciliação de classes até então, já se 

encontravam comprometidas e a elite brasileira não estava mais disposta à 

conciliação, muito menos suportar concessões à classe trabalhadora. Deste modo, 

optaram por retomar o controle político e o desmonte da política construída nos 

governos do PT. 
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Após tentativas frustradas do governo Dilma de reestabelecer sua relação 

com a elite nacional em 2015, inclusive adotando medidas que a desgastou com sua 

base de sustentação (a classe trabalhadora), em 2016 a presidenta sofreu um 

impeachment fraudulento, e a burguesia retomou a direção do governo por meio de 

um golpe de Estado orquestrado pelos setores dominantes do judiciário, do 

legislativo, do setor industrial, do capital estrangeiro, e dos grandes meios de 

comunicação. 

Tudo isto aconteceu com resistência da classe trabalhadora, mas que não foi 

suficiente para barrar o golpe. Com isso, abriu-se espaço para a burguesia nacional, 

em menos de um ano, desmontar as principais políticas que garantiram o 

desenvolvimento do país nos últimos anos, e avançaram no ataque a todos os 

direitos dos trabalhadores, inclusive destruindo a CLT (Consolidação das Leis de 

Trabalho) por meio de uma Reforma Trabalhista, aprovada de maneira aligeirada e 

sem discussão com os principais prejudicados (os trabalhadores), no segundo 

semestre de 2017.  

A política educacional também foi duramente atacada com uma redução 

drástica de seu financiamento e pelo fim abrupto de vários programas e projetos 

estratégicos, destruindo, assim, em curtíssimo espaço de tempo o que foi duramente 

conquistado até aqui pela classe trabalhadora brasileira. 

Chegamos a 2018 com o governo golpista de Michel Temer (PMDB-DEM-

PSDB) com sérias dificuldades e, ao mesmo tempo, necessitando consolidar o 

golpe, evitando que representantes dos trabalhadores retomem o poder por meio de 

eleições diretas. Diante desta necessidade, a burguesia nacional que avança nas 

privatizações das empresas públicas e que espolia o Estado de forma absurda e 

aligeirada, montou via judiciário e mídia um julgamento de exceção contra a principal 

liderança popular da história do país, o presidente Luís Inácio Lula da Silva, 

condenando-o em ações sem provas, com o objetivo de torná-lo inelegível, 

principalmente por ele estar liderando com folga as pesquisas de intenção de votos 

contra todos/as candidatos/as da elite golpista. 

No momento em que escrevo esta breve síntese, as principais organizações 

dos trabalhadores do Brasil estão instalando comitês por todo país em defesa da 

candidatura de LULA, e organizando caravanas para Porto Alegre no dia 24/1, data 

do julgamento do recurso da defesa de LULA em segunda instância, que avaliará a 

condenação sem provas na primeira instância. Reconheço que a tarefa principal das 
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forças democráticas deste país é derrotar o golpe em curso, o que exige que 

façamos a defesa intransigente dos direitos democráticos e dos direitos dos 

trabalhadores, colocando o desafio imediato de tomar as ruas com a classe 

trabalhadora para barrar a Reforma da Previdência que está colocada para ser 

votada em fevereiro, e garantir a candidatura de Lula à presidência da República.  

Não tenho a ingenuidade de achar que um golpe desta envergadura será 

derrotado apenas por meio de eleições, a sua derrota será fruto do enfrentamento 

direto com os trabalhadores nas ruas e em grandes greves nacionais. É urgente a 

retomada dos trabalhadores ao poder da república, com um objetivo explícito de 

fazer as reformas estruturais do Estado (Agrária, Política, do Judiciário, das 

Comunicações etc) e revogar todas as reformas e medidas do governo golpista, 

condição que só será possível por meio de uma nova Assembleia Constituinte que 

deverá responder aos anseios históricos dos trabalhadores. 

Esta explanação foi necessária para que o leitor desta tese entenda que o 

percurso desta investigação sofreu prejuízos por conta das mudanças bruscas da 

conjuntura política do país, que afetaram diretamente o objeto deste estudo e as 

preocupações do investigador, uma vez que o funcionamento da educação pública 

do país sofreu duros ataques, como o desmonte das ações que visavam, entre 

outras coisas, a universalização da pré-escola10, e a mudança da orientação político-

pedagógica de Educação Básica por meio da criação de uma Base Nacional Comum 

Curricular sem a participação das organizações da classe trabalhadora, 

prejudicando as reflexões sobre alternativas de avanço, principalmente por que tais 

medidas indicam um retrocesso histórico, colocando novos desafios e a exigência de 

novas lutas no âmbito das políticas educacionais.  

Explicitar que esta tese foi elaborada num processo de golpe de estado é algo 

crucial para sua compreensão, com isto feito, convido-o a ler e a fazer a devida 

crítica aos resultados desta investigação que sustenta a tese aqui defendida. 

No primeiro capítulo apresento uma atualização da discussão sobre a 

Cultura Corporal como objeto de ensino da Educação Física. Neste capítulo estão 
                                                           

10GOVERNO DIMINUI EM 29% VERBA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - 
QUEDA FOI VERIFICADA NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2017 EM COMPARAÇÃO A 
JANEIRO A JULHO DE 2016. HTTPS://G1.GLOBO.COM/EDUCACAO/NOTICIA/GOVERNO-
DIMINUI-EM-29-VERBA-DESTINADA-A-CONSTRUCAO-DE-CRECHES-E-PRE-ESCOLAS.GHTML 
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expostos os resultados do aprofundamento dos estudos realizados por mim sobre a 

especificidade da Cultura Corporal como uma atividade exclusivamente humana e 

sua necessidade de transmissão como um legado histórico. Como fruto deste 

aprofundamento apresento ainda uma reflexão sobre a importância do ensino das 

técnicas das atividades da Cultura Corporal, algo controverso no campo “crítico” da 

educação física escolar brasileira. Finalizo este capítulo apresentando uma proposta 

de atualização da formulação teórica sobre a Cultura Corporal, e expondo 

problemáticas significativas para pensar o trato deste conhecimento nas aulas de 

Educação Física.  

Esta discussão foi fundamental para a crítica às proposições oficiais da 

Educação Infantil que apresentam o “movimento” como eixo deste nível de ensino, o 

centro do segundo capítulo. Neste capítulo apresento a análise do Referencial 

Curricular para Educação Infantil (1998), e desenvolvo um debate referente à 

distinção necessária entre movimento e ação. Por fim, defendo que o movimento 

não deve ser eixo de ensino da Educação Infantil, e que a ação humana, por ser 

portadora de determinações exclusivas dos seres humanos e que só podem ser 

transmitidas para novas gerações por meio do ensino, ocupe o centro das atenções 

do ensino da Educação Física, em contraponto ao ensino do movimento. 

No terceiro capítulo são apresentadas as principais formulações e reflexões 

desta tese. A partir das contribuições sobre desenvolvimento humano da psicologia 

Histórico-Cultural, apresento uma atualização da proposta do primeiro ciclo de 

escolarização da abordagem Crítico-Superadora. Incorporo no debate contribuições 

recentes, reflexões sobre o desenvolvimento da motricidade neste ciclo, e o papel da 

atividade guia na organização do ensino na Pré-escola, o que favoreceu a 

elaboração de uma sistematização sobre o ensino da Educação Física na Pré-

escola. Finalizo este capítulo apresentando observações para organização do 

trabalho pedagógico da Educação Física na Pré-escola, e, em especial, apresento à 

crítica uma proposta de sistematização dos conteúdos da Ginástica para a Pré-

escola que expressa a síntese das discussões desenvolvidas nesta tese. 

Finalizo esta tese expondo, nas considerações finais, a síntese central desta 

investigação e apontando reflexões que indicam a necessidade de novos estudos a 

fim de construir uma proposição Crítico-Superadora do ensino da Educação Física 

na Pré-escola.   



I - CULTURAL CORPORAL: O OBJETO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

Este capítulo tem o objetivo de contribuir com a atualização do conceito do 

objeto de ensino da Educação Física, a Cultura Corporal. A Cultura Corporal vai 

aparecer com maior destaque após a publicação da obra Metodologia do Ensino da 

Educação Física, também conhecida na Educação Física como Coletivo de Autores, 

publicada em 1992.  

De lá para cá duas autoras desta obra se dedicaram a avançar na explicação 

e conceituação da Cultura Corporal a partir do Materialismo Histórico e Dialético, são 

as professoras Celi Taffarel e Michele Escobar. Em estudo anterior, apresentei as 

elaborações produzidas por ambas sobre o tema (TEIXEIRA, 2009). Na 

oportunidade, discuti as bases científicas que apontam a Cultura Corporal como 

objeto da Educação Física, e apresentei o que identifiquei como a formulação mais 

elaborada sobre Cultura Corporal, 

 

[...] é o fenômeno das práticas [corporais] cuja conexão geral ou 
primigênia – essência do objeto e o nexo interno das suas 
propriedades – determinante do seu conteúdo e estrutura de 
totalidade, é dada pela materialização em forma de atividades – 
sejam criativas ou imitativas - das relações múltiplas de experiências 
ideológicas, políticas, filosóficas e outras, subordinadas à leis 
histórico-sociais. O geral dessas atividades é que são valorizadas em 
si mesmas; seu produto não material é inseparável do ato da 
produção e recebe do homem um valor de uso particular por atender 
aos seus sentidos lúdicos, estéticos, artísticos, agonísticos, 
competitivos e outros relacionados à sua realidade e às suas 
motivações. Elas se realizam com modelos socialmente elaborados 
que são portadores de significados ideais do mundo objetal, das suas 
propriedades, nexos e relações descobertos pela prática social 
conjunta (TAFFAREL; ESCOBAR, 200[6], p.3). 

 

Seguindo o legado destas pesquisadoras, continuei a discussão por identificar 

a necessidade de aprofundar a explicação da Cultura Corporal, e optei por procurar 

explicações a partir dos estudos da ontologia do ser social, e da crítica à função da 

Cultura Corporal na recomposição da força de trabalho na sociedade capitalista 

(TEIXEIRA; DIAS, 2011). Ao avançar nos estudos foi possível desenvolver as 
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condições para contribuir na explicação do que é a Cultura Corporal, isto é o que 

apresentarei neste capítulo. 

Para pensar o trato dos conteúdos da Cultura Corporal na Educação Física, 

requer a compreensão de como os fenômenos sociais que constituem a Cultura 

Corporal surgem e se desenvolvem ao longo dos anos. O entendimento disto 

possibilitará ao professor realizar adequações pedagógicas necessárias aos 

desafios colocados pelo período do desenvolvimento das crianças e jovens. Assim, 

para organizar o ensino da Cultura Corporal o professor necessita conhecer 

pormenores da forma mais complexa deste objeto de ensino, inclusive o elemento 

predominante que dá origem e é responsável pela constituição do mesmo, a fim de 

garantir uma sistematização do ensino que possibilite uma coerência lógica das 

formas mais rudimentares da atividade até a sua forma mais desenvolvida. 

Não se ensina o que não conhece! Então, o que é Cultura Corporal? O que é 

necessário para conhecer as atividades que constituem o universo da Cultura 

Corporal? O que há de comum entre elas? O que há de peculiar em cada uma, e o 

que lhes conferem especificidades? O que permanece ao longo do tempo e preserva 

sua identidade? Dialogar com estas questões será nosso desafio ao longo deste 

capítulo.  

Carolina Picchetti Nascimento (2014) apresenta uma preocupação com a 

necessidade de conhecer os traços essenciais das atividades da Cultura Corporal, 

questão que corroboro, assim como concordo com sua provocação pela 

necessidade de avançar na conceituação da Cultura Corporal para além das 

exemplificações, embora tenha divergência com sua indicação de existência de 

objetos de ensino da Educação Física. 

 
Se conceituamos a Cultura Corporal como sendo esse conjunto de 
atividades humanas (Dança, Jogo, Luta, Ginástica, Atletismo, Circo, 
Brincadeira etc., em uma lista “mais ou menos” inesgotável), o que 
estamos fazendo é “explicando” a Cultura Corporal através de 
exemplos. E, assim, na realidade, não estamos explicando nada: 
estamos simplesmente descrevendo ou determinando um conjunto 
de manifestações empíricas que fazem parte da Cultura Corporal e 
que podem cumprir um papel de termo designador ou classificador 
das suas diferentes atividades. O Jogo, a Dança, a Ginástica etc. 
serviriam como “títulos” com que se poderiam classificar “todas” as 
formas concretas e empíricas das atividades da Cultura Corporal. 
Nesse caso, a explicação da Cultura Corporal estaria dada pelos 
seus exemplos, e a tarefa de análise sobre a Cultura Corporal e os 
objetos de ensino da Educação Física residiria na ação de classificar 
as diferentes manifestações empíricas quer como Jogo, quer como 
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Dança, quer como Ginástica e assim por diante (NASCIMENTO, 
2014, p.39). 

 

Recorro às contribuições marxistas, em especial da ontologia do ser social, 

para avançar no conhecimento dos traços essenciais das atividades da Cultura 

Corporal. 

 
 
Uma ontologia do ser social (filosofia) é, pois, condição prévia para a 
resolução das questões relativas ao conhecimento. Além disso, essa 
ontologia também é condição imprescindível para, em interação com 
a ciência, produzir um conhecimento adequado da realidade social. 
Na perspectiva ontológica marxiana, filosofia e ciência não são dois 
momentos separados ou apenas superficialmente relacionados. São 
dois momentos intrinsecamente articulados, que, sem perder a sua 
especificidade, constituem uma unidade indissolúvel no processo de 
produção do conhecimento científico (TONET, 2013, p.76). 

 

A discussão ontológica do ser social exige que investiguemos como as 

atividades da Cultura Corporal surgiram e se desenvolveram historicamente ao 

longo do processo que fez o ser biológico tornar-se social, por meio das 

particularidades da nossa espécie que é a única capaz de transformar 

intencionalmente a natureza para atender suas necessidades vitais de 

sobrevivência, pela mediação do trabalho, e que concomitantemente se transforma, 

criando novas necessidades para sua formação enquanto ser humano, 

necessidades que uma vez criadas precisarão ser continuamente atendidas para 

garantir seu pleno desenvolvimento e sua reprodução como espécie. 

No desafio de conhecer a essência destas atividades seguirei as 

contribuições marxista que apontam a indissolubilidade entre essência e fenômeno. 

Por isso recorro às formulações de Lukács sobre o tema, no entendimento que as 

atividades humanas carregam na sua constituição as mesmas determinações de seu 

criador.   

 

[...] Lukács mostra como, ao contrário das ontologias anteriores, a 
distinção entre essência e fenômeno não reside no seu grau de 
ser, mas na sua maior ou menor continuidade. Segundo ele, no 
plano do ser, essência e fenômeno não apresentam nenhuma dis-
tinção. Ambos são resultados de atos humanos singulares e ambos 
comungam da mesma natureza do ser. Quando, porém, se examina 
o processo na sua complexidade, vê-se que estes atos singulares 
dão origem a certos elementos que têm uma unidade e uma continui-
dade maiores e a outros elementos que se caracterizam por serem 
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mais heterogêneos e mais intensamente mutáveis. É por isso que a 
essência é o elemento que expressa, em última análise, a 
unidade e a identidade do ser social e que, portanto, nos permite 
falar em gênero humano, em história humana como algo de 
efetivamente existente e não como uma simples denominação 
formal. Por sua vez, o fenômeno é o elemento que expressa, de 
modo mais incisivo, a diversidade e a mutabilidade do mesmo ser. Já 
vimos, referindo-nos ao ser social que, ao longo da sua história, vão 
se constituindo determinados traços que o marcarão definitivamente. 
Estes traços, resultado concreto de atos históricos humanos, 
objetivam-se e conferem ao ser social uma identidade que se 
conserva ao longo de toda a sua história. Contudo, exatamente por 
serem produtos de atos históricos sempre diferentes, eles mesmos 
trazem em si este caráter de identidade e de não-identidade, próprio 
do movimento dialético. De modo que podemos dizer que a 
essência é aquilo que, embora mudando, guarda sempre a sua 
identidade (TONET, 2013, p.89-90, grifos meus). 

 

A partir desta compreensão tomo como ponto de partida para esta tarefa 

investigativa as atividades concretas da Cultura Corporal como elas se apresentam 

na atualidade, adentrando no seu âmago a fim de identificar as determinações da 

ordem social vigente, e por meio da análise histórica compreender as 

transformações e as continuidades ao longo de sua existência.  

O estudo da ontologia do ser social é premissa para avançar na pesquisa 

sobre o desenvolvimento e o ensino dos atuais seres humanos. Para este momento 

estabelecerei um diálogo sintético entre a ontologia do ser social e alguns estudos 

no campo da evolução humana, com o intuito de apresentar elementos centrais da 

distinção humana em relação aos demais seres vivos, condição que demarcará 

nossa análise subsequente. 

Apresentarei também na sequência os argumentos científicos que justificam a 

tese que os seres humanos, diferentemente dos animais, não apenas se movem, 

eles agem, conforme já apontado por Escobar (2009). Na etapa superior, a cultural, 

os seres humanos, por meio das relações sociais estabelecidas com os outros seres 

humanos e com a natureza, superam o movimentar-se comum a demais animais, 

num salto qualitativo direcionado por intencionalidades para o atendimento de suas 

necessidades, pelo agir. 

Essa crítica é necessária por compreendermos que no exercício da formação 

humana não podemos negar o que há de humano no ser humano, o que o faz capaz 

de desenvolver uma relação especial em relação à natureza e com os seus 

semelhantes, condição que não é determinada pela sua condição biológica, mas sim 
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pela sua condição histórica e social, levando-o a produzir e a reproduzir 

continuamente e de forma interdependente novas atividades e novas necessidades. 

 

 

1.1 A ATIVIDADE VITAL HUMANA, O TRABALHO, É A CHAVE PARA 
CONHECER O QUE É A CULTURA CORPORAL   

 

 

Os avanços da ciência estão oferecendo uma gama de novidades na 

investigação a cerca da evolução da espécie humana. Novas técnicas e métodos, 

novas descobertas arqueológicas, e principalmente os estudos do DNA, criaram 

condições para apurar teses consagradas e para ajudar em novas análises de forma 

mais precisa11. O campo dos estudos da evolução humana desde Charles Darwin 

(1809–1883) avança em importantes constatações, e é a partir destas colaborações 

que me instrumentalizarei aqui, mais precisamente das que avançaram no campo 

explicativo da natureza social do ser humano, conforme nos chamou atenção a 

crítica de Leontiev (2004), 

 

Depois, a anatomia comparada, a paleontologia, a embriologia e a 
antropologia forneceram imensas provas novas desta teoria. Todavia 
a ideia de que o homem se distingue radicalmente das espécies 
animais, mesmo as mais desenvolvidas, continuou a ser firmemente 
sustentada. Quanto a saber onde é que os diversos autores viam 
esta diferença e como a explicavam, isso, é outra história. 
Não é necessário determo-nos em todas as considerações emitidas 
neste domínio. Não concederemos qualquer atenção às que partem 
da ideia de uma origem espiritual, divina do homem, que constituiria 

                                                           
11Com o avanço do projeto genoma humano (e outras espécies de macacos) e a descrição de muitas 
variações de sequências, verificou-se que a nossa espécie, o Homo sapiens, tem variabilidade 
genética muito menor do que as outras espécies de grandes macacos, principalmente o chimpanzé. 
Isso reflete o fato de que o homem moderno surgiu em um tempo mais recente (~200 mil anos atrás) 
do que os demais macacos, e, portanto, pouca variabilidade foi acumulada em nossa espécie, 
resultando em menor divergência genética entre as populações. A divergência em nossa espécie 
pode ser analisada observando-se a partição da variabilidade genética em diferentes níveis: dentro 
das populações ou individual, entre as populações e entre os grupos geográficos/ continentais, que 
seriam as supostas “raças”. Para todos os dados genéticos utilizados, observa-se em média uma 
grande variabilidade interindividual, uma menor variabilidade interpopulacional e uma variabilidade 
insignificante entre grupos continentais (indígenas) na espécie humana (Templeton, 2013). Esses 
dados indicam que não há divergência suficiente (significativa) para identificar raças biológicas (su-
bespécies) na espécie humana, tal como existe, por exemplo, nos chimpanzés, uma linhagem antiga 
(mais de 1 milhão de anos), cuja divergência entre populações e agrupamentos geográficos é muito 
maior e significativa, embora os chimpanzés estejam restritos a uma floresta africana e a espécie 
humana esteja distribuída por todos os continentes (SANTOS, 2014, p. 109). 
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a sua essência particular: admitir uma tal teoria é colocarmo-nos fora 
da ciência (LEONTIEV, 2004, p.279). 

 

Marx e Engels apresentaram na Ideologia Alemã o eixo central da distinção 

dos seres humanos dos demais animais, 

 

 
Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela 
religião ou pelo que se queira. Mas eles mesmos começam a se 
distinguir dos animais tão logo começam a produzir seus meios 
de vida, passo que é condicionado por sua organização corporal. Ao 
produzir seus meios de vida, os homens produzem, indiretamente, 
sua própria vida material (MARX; ENGELS, 2007, p.87, grifos 
nossos). 
 

 

A partir deste referencial é possível explicar como se dá a constituição do ser 

social até os nossos dias na sociedade capitalista, onde o trabalho aparece como o 

elemento central desta distinção e de sua constituição enquanto espécie.  

 

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a 
Natureza, um processo que o homem, por sua própria ação, 
media, regula e controla seu metabolismo com a Natureza. Ele 
mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. 
Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua 
corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se 
da matéria natural numa forma útil para sua própria vida. Ao atuar, 
por meio desse movimento, sobre a Natureza externa a ele e ao 
modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria 
natureza. Ele desenvolve as potências nela adormecidas e sujeita o 
jogo de suas forças a seu próprio domínio. Não se trata aqui das 
primeiras formas instintivas, animais, de trabalho. O estado em que o 
trabalhador se apresenta no mercado como vendedor de sua própria 
força de trabalho deixou para o fundo dos tempos primitivos o estado 
em que o trabalho humano não se desfez ainda de sua primeira 
forma instintiva. Pressupomos o trabalho numa forma em que 
pertence exclusivamente ao homem. Uma aranha executa 
operações semelhantes às do tecelão, e a abelha envergonha 
mais um arquiteto humano com a construção dos favos de suas 
colmeias. Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da 
melhor abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça, antes 
de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho obtém-
se um resultado que já no início deste existiu na imaginação do 
trabalhador, e portanto idealmente. Ele não apenas efetua uma 
transformação de forma da matéria natural; realiza, ao mesmo 
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tempo, na matéria natural seu objetivo, que ele sabe que determina, 
como lei, a espécie e o modo de sua atividade e ao qual tem de 
subordinar sua vontade. E essa subordinação não é um ato isolado. 
Além do esforço dos órgãos que trabalham, é exigida a vontade 
orientada a um fim, que se manifesta como atenção durante 
todo o tempo de trabalho, e isso tanto mais quanto menos esse 
trabalho, pelo próprio conteúdo e pela espécie e modo de sua 
execução, atrai o trabalhador, portanto, quanto menos ele o 
aproveita, como jogo de suas próprias forças físicas e espirituais 
(MARX, 1988, p.142-143, grifos nossos). 

 

Nesta reflexão de Marx em O Capital, destaco o processo de autoconstrução 

do ser humano pelo trabalho, a prévia-ideação na sua intervenção na realidade e o 

agir por orientação de finalidades, questões centrais para podermos aprofundar a 

discussão das repercussões do trabalho na formação do ser humano e do seu 

mundo, e assim da criação das atividades da Cultura Corporal. Por meio da 

atividade trabalho o ser humano realiza uma revolução no seu desenvolvimento 

posterior, uma vez que ele cria um mundo de infinitas possibilidades que 

ultrapassam as barreiras biológicas que cristalizam o desenvolvimento das demais 

espécies da natureza.  

O entendimento da centralidade do trabalho como mediador das relações 

humanas é imprescindível, uma vez que este é o princípio que dá sustentação a 

explicação de desenvolvimento humano, de psiquismo, de técnica, e da Cultura 

Corporal que uso como suporte teórico ao longo desta tese. 

É neste marco teórico que Leontiev desenvolveu a teoria da atividade, por 

onde explica a formação dos seres humanos a partir de leis sócio-históricas, 

desprendendo-se das determinações das leis biológicas as quais regiam seu 

desenvolvimento em etapas anteriores antes do advento da atividade trabalho. 

Nesta nova etapa, as leis biológicas não perdem sua importância, porém as mesmas 

não são mais as responsáveis por determinar o seu desenvolvimento enquanto 

espécie.  

 

Isto significa que o homem definitivamente formado possui já todas 
as propriedades biológicas necessárias ao seu desenvolvimento 
sócio-histórico ilimitado. Por outras palavras, a passagem do homem 
a uma vida em que a sua cultura é cada vez mais elevada não exige 
mudanças biológicas hereditárias. O homem e a humanidade 
libertaram-se, segundo a expressão de Vandel, do “despotismo da 
hereditariedade” e podem prosseguir o seu desenvolvimento num 
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ritmo desconhecido no mundo animal. E, efetivamente, no decurso 
das quatro ou cinco dezenas de milênios que nos separam dos 
primeiros representantes do Homo sapiens, as condições históricas e 
o modo de vida dos homens sofreram, em ritmos sempre mais 
rápidos, mudanças sem precedente. Todavia, as particularidades 
biológicas da espécie não mudaram ou, mais exatamente, as suas 
modificações não saíram dos limites de variações reduzidas, sem 
alcance essencial nas condições da vida social (LEONTIEV, 2004, p. 
281-282). 

 

Estudos contemporâneos como de Saraiva (2014) reforçam estas 

constatações, 

 

[...] constata-se, pela primeira vez, a presença de uma nova forma de 
expressão comportamental: a cultural. Embora, dentro de uma 
concepção benévola, possa se considerar que vestígios de cultura 
estejam presentes entre alguns primatas não humanos, é no Homo 
que ele aparece inequivocamente pela primeira vez. E é nele 
também que ela é submetida a um processo evolutivo, se bem que 
nem sempre seguindo estritamente as leis da evolução orgânica. 
Mas o mais importante e absolutamente original é que essa evolução 
tem um caráter cumulativo (SARAIVA, 2014, p.145) 12. 

 

A partir destas observações, é possível identificar a importância da Teoria da 

Atividade de Leontiev para o aprofundamento da explicação referente às atividades 

da Cultura Corporal, uma vez que é por meio da atividade trabalho que se 

desdobrarão as demais atividades humanas, impondo-as aos ditames das leis sócio-

históricas. 

Leontiev (2004) no compromisso de explicar o psiquismo13 humano aponta 

que complexas relações instituídas na vida social serão fundamentais para elevar os 

humanos para uma forma superior de desenvolvimento, cultural, onde serão 

exigidas novas atividades para atender a novas necessidades, o que promoverá 

respectivamente transformações no ser social, “poderíamos dizer o seguinte: tal 

estrutura objetiva da atividade animal, tal forma de reflexo da realidade” 

                                                           
12 É importante destacar que este sério trabalho científico reconhece o salto evolutivo do Homo em 
comparação aos demais animais, porém o mesmo não consegue apresentar o elemento responsável 
por este salto evolutivo, que é o trabalho. 
13 Vemos assim que o desenvolvimento do psiquismo é determinado pela necessidade para os 
animais de se adaptarem ao meio e que o reflexo psíquico é função dos órgãos correspondentes 
formados no decurso da adaptação. Convém sublinhar que o reflexo psíquico não é de modo 
algum um fenômeno “puramente” subjetivo, acessório, sem real significação na vida dos 
animais e para a sua luta pela existência. Pelo contrário, o psiquismo animal nasce e 
desenvolve-se, como vimos, precisamente porque sem ele os animais não poderiam orientar-
se no meio (LEONTIEV, 2004, p.64, grifo nosso). 
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(LEONTIEV, 2004, p.65, grifos nossos), ou seja, atividade complexa promove forma 

de reflexo da realidade equivalente. 

 

[...] Assim, a atividade mais simples, que é determinada pelas 
ligações objetivas que existem entre os agentes de estimulação e 
que põe o animal em relação com um meio complexo, em que as 
coisas tomaram forma, determina o desenvolvimento das sensações 
elementares que não refletem senão estímulos isolados. A atividade 
muito mais complexa dos vertebrados, determinada pelas relações 
entre as coisas, por situações, está ligada ao reflexo de coisas 
inteiras. Por fim, no estágio do intelecto14, em que se distingue no 
animal uma “fase preparatória”, objetivamente determinada pela 
possibilidade de uma atividade ulterior do próprio animal, a forma do 
psiquismo caracteriza-se pelo reflexo de relações entre as coisas, de 
situações concernentes às coisas (LEONTIEV, 2004, p.65). 

 

No entanto, essa relação entre atividade e desenvolvimento psíquico não é 

unidirecional, mas sim de uma interdependência dialética, já que uma formação 

complexa psíquica abre a possibilidade de formas mais complexas de atividade num 

processo contínuo e ininterrupto. 

 
Para ser mais preciso, esta correspondência só pode existir como 
momento que significa a passagem ao grau superior de 
desenvolvimento. A eliminação de discordância pelo aparecimento 
de uma nova forma de reflexo abre novas possibilidades de 
atividade; esta última adquire uma estrutura ainda mais evoluída e 
daí resulta uma nova discordância, uma nova contradição entre elas, 
mas um outro nível (LEONTIEV, 2004, p.65-66). 

 

É por influência das leis sócio-históricas que a formação do ser humano 

supera os limites biológicos, aos quais os demais animais estão presos, já que “a 

atividade dos animais permanece sempre dentro dos limites das suas relações 

biológicas, instintivas, com a natureza. É uma lei geral da atividade animal” 

(LEONTIEV, 2004, p.67). 

O trabalho abre para os humanos um campo de múltiplas possibilidades de 

desenvolvimento nas mais diferentes áreas da sua formação, o que o faz se 

distinguir radicalmente dos demais animais. Para ilustrar e atualizar esta afirmação 

Saraiva (2014), no seu livro “Cérebro, evolução, e linguagem”, apresenta um 
                                                           
14 Antes, a atividade assentava num processo único; agora, diferencia-se em duas fases: a fase 
preparatória e a fase de realização. É a existência de uma fase de preparação que constitui o traço 
característico do comportamento intelectual. O intelecto aparece, portanto, pela primeira vez, onde 
aparece um processo que prepara a possibilidade de realizar tal ou tal operação ou hábito 
(LEONTIEV, 2004, p.6, grifo nosso). 
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conjunto de estudos que buscam compreender e identificar proximidade entre 

formas complexas de comunicação dos demais animais e a linguagem humana.  

Neste estudo, Saraiva (2014) terá o cuidado de apresentar investigações de 

destaque sobre a comunicação15 dos animais, ao passo que é muito rigoroso com os 

achados e conclusões elaboradas por esses mesmos estudos. Embora se concentre 

no debate sobre a linguagem16, reconheço que suas observações podem ser 

ampliadas às demais dimensões humanas, entre elas as atividades da Cultura 

Corporal17. 

Ao apresentar os estudos que tratam da comunicação das abelhas, Saraiva 

irá destacar a beleza e a complexidade de tal forma de comunicação, porém destaca 

que nem de longe pode ser comparada com a linguagem humana já que este 

processo se restringe aos limites impostos pela determinação biológica desta 

espécie.  

 

Do mesmo modo, não devemos deixar que o nosso encantamento 
pelas múltiplas habilidades nos leve a substituir o maravilhoso real 
por um maravilho imaginário [...] É assim, muito mais correto apenas 
julgar as abelhas – maravilhosas como são – como ”máquinas” 
biológicas diminutas – admiravelmente construídas pela seleção 
natural e que, como um computador, são capazes de processar 
regras automaticamente. Seu comportamento é antes de tudo 
dependente dos seus genes, sofrendo a influência de um fator de 
capital importância na sua modelagem: os seus feromônios. Eles 
atuam com uma autêntica camisa de força, constrangendo-as a 
executar muitos dos seus atos. Nada mais do que isso. O que não é 
pouco [...] (SARAIVA, 2014, p.86). 

 

Ao pensar as atividades da Cultura Corporal, algo que chama atenção é a 

existência da prévia ideação dos atos humanos, debate que nos ajudará mais a 

                                                           
15 “São sinais presentes nos ecossistemas onde subsistem e difundem informações indispensáveis ao 
desempenho de comportamentos críticos para sua sobrevivência. São, entretanto, os sinais emitidos 
especialmente pelos seres vivos – o que caracteriza uma relação dual, produtor/receptor [...] São eles 
que constituem o aquilo que denominaremos especificamente de comunicação” (SARAIVA, 2014, 
p.70). 
16 Luria (1996, p.25-26) entende por linguagem humana um complexo sistema de códigos objetivos 
que designam objetos, características, ações ou relações; códigos que possuem a função de codificar 
e transmitir informações, introduzi-las em determinados sistemas de códigos, formados no processo 
da história social, os quais são suficientes para transmitir qualquer informação, inclusive fora do 
contexto de uma ação prática (LURIA,1996 apud MELO, 2017, p.73).   
17 Merlin Donald (1999) considera que estabelecer inferências dessa natureza é como “colocar o 
carro diante dos bois”. Para ele, a linguagem foi precedida pelo aparecimento da faculdade de 
programar e de imitar determinados movimentos, como os relacionados com os ritos tribais, danças e 
jogos. É o que ele chama de mimesis. No seu modo de ver, o léxico só poderia ter aparecido após um 
grande avanço na habilidade motora (SARAIVA, 2014, p.163). 
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frente na discussão sobre a diferença entre movimento e ação humana. Embora isso 

possa parecer ser suficiente para explicar cientificamente a distinção ontológica 

entre os humanos e os demais animais, o autor, ainda tratando da comunicação das 

abelhas pelo que chamam de linguagem da dança das abelhas, fará duras críticas 

às investigações que imputam nos demais animais características humanas,  

 

Além de seus dados experimentais, Wenner e seus companheiros 
lançam mão de argumentos que envolvem preceitos metodológicos 
ligados à experimentação científica. Argumentam com o princípio da 
parcimônia – a navalha de Occam – e mesmo com cânon de 
Morgan18 para considerarem que a hipótese da dança é 
extremamente onerosa, na medida em que atribui a um simples 
inseto habilidades decorrentes de faculdades psíquicas só presentes 
no ser humano. Além disso, segundo o próprio Wenner, os inúmeros 
dados experimentais que lhe dão suporte constituem-se em 
evidências meramente circunstanciais, longe, portanto, de 
comprovarem a realidade da linguagem da dança (SARAIVA, 2014, 
p.81). 

 

Este autor ainda será mais direto, 
 

Torna-se difícil admitir que, ao longo de tantos anos, tão grande 
número de respeitáveis pesquisadores favoráveis à linguagem da 
dança permaneçam, obstinadamente, a incorrer nos mesmos erros 
de metodologia e de interpretação. Mas é possível também que esse 
fato lembrando Thomas Kuhn (1970), esteja ligado a um apego 
arraigado a um paradigma estabelecido, o qual, além de evidências 
empíricas, tem a sustentá-lo outras considerações estranhas do 
método científico (SARAIVA, 2014, p.81-82).   

 

Saraiva (2014) vai apontar que, inclusive nos estudos com vertebrados e 

primatas, até hoje ainda não foi possível identificar, mesmo nos antropoides, nada 

que se assemelhe com a fala humana. Ele ressalta que até as experiências mais 

exitosas são fruto de “um extenso e exaustivo treinamento, em condições totalmente 

artificiais”, e que em alguns estudos incorrem no erro de interpretar 

                                                           
18C.Lloyd Morgan (1852-1936), psicólogo comparativo americano. Diante da proliferação de 
interpretações das reações dos animais, atribuindo-lhes propriedades psíquicas elevadas e que foram 
estimuladas pelo impacto da teoria de Darwin, assumiu uma posição de extremo rigor crítico ao 
examinar as evidências de uma mente animal. Propôs, assim, a utilização de uma espécie de navalha 
de Occam, que veio a ser conhecida como Lloyd Morgan Cannon: “em nenhum caso devemos 
interpretar uma ação como resultado do exercício de uma faculdade psíquica mais elevada se ela 
pode ser interpretada como resultado do exercício de outra que se encontra abaixo na escala 
psicológica” (SARAIVA, 2014, p.81). 
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antropormoficamente as atitudes dos animais. Em síntese, o autor aponta que 

nenhuma forma até então estudada se assemelha a linguagem humana, 

principalmente pela ausência dos estágios narrativo e argumentativo típicos da 

comunicação humana, restringindo-se a estágios inferiores da sua função 

expressiva e sinalizadora. 

Esta tendência em antropomorfizar as atitudes animais também é possível de 

se ver nas discussões que tratam como semelhantes os jogos infantis e as atitudes 

realizadas por filhotes de outros animais. No livro clássico Homo Ludens (2000), 

Johan Huizinga começa logo no primeiro parágrafo exemplificando e justificando a 

existência do jogo como algo anterior aos humanos. 

 

O jogo é fato mais antigo que a cultura, pois esta, mesmo em suas 
definições menos rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana; 
mas, os animais não esperaram que os homens os iniciassem na 
atividade lúdica. É-nos possível afirmar com segurança que a 
civilização humana não acrescentou característica essencial alguma 
à idéia geral de jogo. Os animais brincam tal como os homens. 
Bastará que observemos os cachorrinhos para constatar que, em 
suas alegres evoluções, encontram-se presentes todos os elementos 
essenciais do jogo humano. Convidam-se uns aos outros para 
brincar mediante um certo ritual de atitudes e gestos. Respeitam a 
regra que os proíbe morderem, ou pelo menos com violência, a 
orelha do próximo. Fingem ficar zangados e, o que é mais 
importante, eles, em tudo isto, experimentam evidentemente imenso 
prazer e divertimento. Essas brincadeiras dos cachorrinhos 
constituem apenas uma das formas mais simples de jogo entre os 
animais [...] (HUIZINGA, 2000, p.4). 

 

Estas perspectivas acabam por desvalorizar as potencialidades propriamente 

humanas reduzindo as ações dos seres humanos às atividades dos animais 

inferiores. A crítica e o debate até aqui expostos reforçam a importância da teoria da 

atividade de Leontiev, e o papel do trabalho na formação do ser social e das 

atividades da Cultura Corporal. No entanto, essas conquistas acumuladas 

historicamente não são transmitidas pela hereditariedade, é preciso também uma 

forma específica para transmissão destas produções para as novas gerações19. 

 

As aquisições do desenvolvimento histórico das aptidões humanas 
não são simplesmente dadas aos homens nos fenômenos objetivos 

                                                           
19 O movimento da história só é, portanto, possível com a transmissão, às novas gerações, das 
aquisições da cultura humana, isto é, com educação (LEONTIEV, 2014, p. 291). 
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da cultura material e espiritual que os encarnam, mas são aí apenas 
postas. Para se apropriar destes resultados, para fazer deles as suas 
aptidões, “os órgãos da sua individualidade”, a criança, o ser 
humano, deve entrar em relação com os fenômenos do mundo 
circundante através doutros homens, isto é, num processo de 
comunicação com eles. Assim, a criança aprende a atividade 
adequada. Pela sua função, este processo é, portanto, um processo 
de educação (LEONTIEV, 2014, p. 290). 

 

As formas de intervenção na natureza e nas relações com os demais seres 

humanos, os conhecimentos produzidos a partir destas experiências sociais irão 

constituir o que chamamos de acervo cultural, que com o avançar histórico das 

relações de produção da existência irá transformar constantemente as relações 

humanas e a sua forma de intervir na realidade. Neste processo será construído 

também pelo uso social o que chamamos de Cultura Corporal, constituído pelas 

atividades oriundas das necessidades de primeira ordem, mas que pelo avanço no 

desenvolvimento humano passam atender necessidades de segunda ordem 

importantes para a nova fase que a espécie humana atingiu. 

 

 

1.2 A NECESSIDADE HISTÓRICA DO ENSINO DA CULTURA CORPORAL 
 

 

Como ponto de partida para a atualização do conceito de Cultura Corporal 

usei como referência duas formulações posteriores ao Coletivo de Autores (1992), a 

de Castellani Filho (1998) e a de Taffarel e Escobar (2006) por considerá-las as mais 

elaboradas e próximas do debate teórico defendido até aqui. 

Castellani Filho (1998) ao discutir um programa de Educação Física para as 

classes de aceleração apresentou a Cultura Corporal como 

 

[...] integrante da cultura do homem e da mulher brasileiros, a Cultura 
Corporal constitui-se como uma totalidade formada pela interação 
de distintas práticas sociais, tais como a dança, o jogo, a 
ginástica, o esporte que, por sua vez, materializam-se, ganham 
forma, através das práticas corporais. Enquanto práticas 
sociais, refletem a atividade produtiva humana de buscar 
respostas às suas necessidades. Compete, assim, à Educação 
Física, dar tratamento pedagógico aos temas da Cultura Corporal, 
reconhecendo-os como dotados de significado e sentido porquanto 
construídos historicamente (CASTELLANI FILHO, 1998, p.37, grifo 
meu). 



48 

 

 

Nesta passagem o autor reforça a característica da Cultura Corporal ser um 

conjunto de práticas sociais, o que neste trabalho preferimos chamar de atividades, 

construídas para atender necessidades humanas como reflexo da forma de 

produção da vida. Castellani Filho, inclusive, reforça o elemento propulsor da criação 

das atividades da Cultura Corporal.  

 

[...] O reconhecimento das práticas constitutivas da Cultura Corporal, 
como práticas sociais, vale dizer - nunca é demais repetir –
produzidas pela ação (trabalho) humana com vistas a atender 
determinadas necessidades sociais, leva-nos, necessariamente, a 
vivenciá-las tanto naquilo que possuem de fazer corporal, quanto na 
necessidade de se refletir sobre a sua significância e propósito 
(CASTELLANI FILHO, 1998, p.38, grifo meu). 

 

Como produto das relações de produção da vida mediadas pelo trabalho, as 

atividades da Cultura Corporal se configuram como necessidade da coletividade, 

não algo de impulso individual, as próprias condições de produção da vida em 

sociedade impôs a criação de atividades que atendam a determinadas 

necessidades, que mesmo de segunda ordem, uma vez instituídas assumem 

importância no processo de interiorizar no ser social o que é próprio dos humanos. 

A segunda formulação é a que tomo como ponto de partida no início deste 

capítulo, um esforço de atualização do conceito produzido por Taffarel e Escobar, 

que aqui retomo, onde elas apontam que Cultura Corporal: 

 

[...] é o fenômeno das práticas [corporais] cuja conexão geral ou 
primigênia – essência do objeto e o nexo interno das suas 
propriedades – determinante do seu conteúdo e estrutura de 
totalidade, é dada pela materialização em forma de atividades – 
sejam criativas ou imitativas - das relações múltiplas de experiências 
ideológicas, políticas, filosóficas e outras, subordinadas à leis 
histórico-sociais. O geral dessas atividades é que são valorizadas 
em si mesmas; seu produto não material é inseparável do ato da 
produção e recebe do homem um valor de uso particular por 
atender aos seus sentidos lúdicos, estéticos, artísticos, 
agonísticos, competitivos e outros relacionados à sua realidade 
e às suas motivações. Elas se realizam com modelos 
socialmente elaborados que são portadores de significados 
ideais do mundo objetal, das suas propriedades, nexos e 
relações descobertos pela prática social conjunta (TAFFAREL; 
ESCOBAR, 200[6], p.3, grifo meu). 
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Estas autoras avançam na discussão dos sentidos e motivos atribuídos às 

atividades da Cultura Corporal que são construídos historicamente a partir do grau 

do desenvolvimento da forma de produção da existência, reflexão já presente no 

Coletivo de Autores, mas que aqui ganhou mais substância. 

 

O homem [enquanto espécie] se apropria da Cultura Corporal 
dispondo sua intencionalidade para o lúdico, o artístico, o agonístico, 
o estético ou outros, que são representações, ideias, conceitos 
produzidos pela consciência social e que chamamos de 
“significações objetivas”. Em face delas, ela desenvolve um 
“sentido pessoal” que exprime sua subjetividade e relaciona as 
significações objetivas com a realidade da sua própria vida, do seu 
modo e das suas motivações (COLETIVO DE AUTORES, 2009, 
p.62, grifo e acréscimo meu). 

 

Longe de esgotar o debate sobre a essência das atividades da Cultura 

Corporal feita neste capítulo, apresento, considerando os limites deste estudo, 

apenas algumas contribuições. Sobre os ombros de gigantes, ouso apresentar uma 

formulação que colabore no âmbito de dar conta das suas especificidades em 

relação às demais atividades humanas. 

Assim, indico que a Cultura Corporal é o conjunto de atividades humanas 

que surgem, historicamente, a partir das relações sociais de trabalho; se 

efetivam por ações e operações que buscam satisfazer as necessidades 

humanas de primeira ordem ou a elas relacionadas, e que ao longo do 

desenvolvimento do gênero humano assumem uma autonomia relativa em 

relação ao processo de trabalho, pois passam a se orientar por outros 

significados e sentidos que não estão necessariamente vinculados 

diretamente ao processo produtivo da vida humana. Buscam, na reprodução 

social, satisfazer outras necessidades humanas não menos importantes e que 

concorrem no processo de humanização do ser, em geral são valorizadas em 

si mesmas20. 

                                                           
20 Duarte (2016) apresenta uma boa formulação para explicar esta afirmação, quando ele está 
discutindo o processo de criação de novas necessidades. 
 

Em todo processo, o objetivo primeiro é transformar a realidade para 
satisfazer as necessidades humanas. Mas é alcançado também outro 
resultado, não necessariamente almejado no início do processo, qual seja, a 
transformação dos próprios seres humanos. O ser humano não criou a 
lança para desenvolver habilidades e fazer disputas de lançamentos de 
dardos. Mas o uso da lança desenvolveu as habilidades humanas, o 
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Elas se caracterizam por envolver ações e operações conscientes 

orientadas por motivos sociais, sejam eles advindos da competição, da 

exercitação, do agonismo, da sublimação, do lúdico, do estético, da expressão 

rítmica, e tantos outros que surgem no curso do processo histórico. Com 

efeito, os motivos das atividades da Cultura Corporal sofrem as determinações 

das condições materiais de existência (modo de vida), contudo, nesse 

processo, sempre haverá um motivo que irá assumir a função de momento 

predominante, que guiará a atividade numa dada direção. Na sociedade de 

classes sua socialização é restrita, uma vez que a mesma assume a forma de 

mercadoria, impondo uma formação limitada a maioria da população que não 

pode pagar para ter acesso, impedindo assim o pleno desenvolvimento das 

múltiplas potencialidades do ser social. O ensino escolar destas atividades 

passa obrigatoriamente pela apropriação dos fundamentos (técnico-objetal, 

axiológico e normativo/judicativo)21 destas atividades humanas onde é 

possível estabelecer uma relação consciente com a Cultura Corporal. 

Flávio Melo (2017) em seus estudos de doutoramento já vem refletindo sobre 

os motivos das atividades da Cultura Corporal e suas implicações para a 

organização do ensino escolar, ele corrobora com a ideia de que as atividades 

podem ter vários motivos, mas, dadas as suas características, a atividade da Cultura 

Corporal apresenta um motivo predominante que está ligado a sua origem. 

 

                                                                                                                                                                                     
que, com o desenrolar histórico-social, acabou tornando-se um fim em 
si mesmo (DUARTE, 2016, p.43, grifo meu). 

21 Entendemos por Fundamento Técnico-Objetal da Atividade: Ação/Operação (técnica) consciente 
de acordo com sua especificidade sócio-histórica da atividade (necessidade, objeto, motivo). 
Atividade objetal = “[...] ação prática com os objetos, tanto no plano externo – manejo dos objetos 
reais – como no plano interno – manejo dos objetos em forma mental ou representativa” (Nota da 
tradução In: Luria, 1986, p.21, nota de rodapé); Fundamento Axiológico da Atividade: Valores que 
guiam o comportamento consciente no ato da ação; Fundamento Normativo/Judicativo da 
Atividade: Regras que disciplinam o ato da ação que são condicionadas pela Luta de Classes. 
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(MELO, 2014). 

 

À guisa de conclusão deste capítulo, acrescento algumas questões que 

merecem ser destacadas ao pensar o objeto de ensino da Educação Física escolar: 

1) As aulas de Educação Física na escola têm como tarefa o ensino 

sistematizado das atividades da Cultura Corporal - estas darão origem aos 

conteúdos das aulas com a finalidade de proporcionar a apropriação deste 

conhecimento em suas múltiplas dimensões, as aulas de Educação Física não são 

meios para desenvolvimento para outras áreas de conhecimento, mas sim, 

responsáveis por contribuir na formação dos sujeitos a partir do seu conhecimento 

específico. Ao ensinar sobre o Jogo, o objetivo nas aulas de Educação Física deve 

ser apresentar e desenvolver as dimensões do jogo necessárias para formação dos 
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estudantes, ainda que ao longo deste processo o mesmo colabore com o 

desenvolvimento de diversas outras capacidades humanas necessárias à formação 

do ser humano que não sejam foco específico da Educação Física. Ao trabalhar, por 

exemplo, com a Amarelinha, o professor de Educação Física deve empenhar-se em 

possibilitar que a criança se aproprie das diferentes possibilidades do jogo, assim 

como entender a importância de jogar para a sua vida, apresentando o lúdico como 

motivo da atividade. A mesma Amarelinha pode ser utilizada pelo professor de 

qualquer outra disciplina para o atendimento das especificidades de sua área, porém 

o motivo da atividade sofrerá modificações, ou serão acrescidos novos motivos. Daí 

que não é o conteúdo da atividade que orienta a organização do ensino, mas sim os 

motivos. A Amarelinha que tem como motivo a formação de palavras, ou fazer 

contas numéricas, é a mesma Amarelinha das aulas de Educação Física, porém sob 

a orientação de outros motivos. 

2) As atividades da Cultura Corporal no âmbito da Educação Física não são 

em geral uma forma de linguagem - com exceção nos casos específicos onde elas 

se articulam com a arte, como em alguns casos no trato com a atividade Dança. É 

importante destacar isso, uma vez que a ação corporal precisa da intencionalidade 

do sujeito para assumir a tarefa comunicativa. Daí a minha crítica ao Coletivo de 

Autores (1992) quando aponta na obra que o estudo desse conhecimento visa 

apreender a expressão corporal como linguagem. Por exemplo, a dança realizada 

numa apresentação artística é diferente da dança como fruição individual, na 

primeira, embora possa existir a dimensão da fruição individual, o motivo da 

atividade é transmissão de uma mensagem artística, diferente de quando se dança 

num baile para própria diversão. Mais uma vez o motivo da atividade aparece como 

um fator que merece muita atenção na Educação Física escolar. 

3) Uma questão que aparece ao aprofundar esta discussão é a identificação 

da catarse - muito próxima da catarse estética, possível de se observar nos sujeitos 

sob o efeito dos reflexos psíquicos da realização das atividades da Cultura Corporal. 

Quanto maior o nível de apropriação maior o grau da catarse, o que permite 

alterações no sentimento dos sujeitos ao realizar determinadas ações (atingir um 

record, realizar uma boa assistência, um drible, executar uma bela apresentação), 

assim como também promove sentimentos de êxtase naqueles que assistem. No 

caso do espectador quanto maior seu conhecimento e envolvimento com a 

atividade, maior sua possibilidade de se emocionar com as ações dos outros que a 
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executaram. Esta dimensão merece mais estudos, mas considero importante atentar 

para esta possibilidade ao pensar o ensino escolar.  

4) Os sentidos pessoais e os significados sociais das atividades próprias da 

cultura corporal vão consolidando motivações humanas, razões humanas que, em 

última instância, são determinadas pela economia política. Negar os conhecimentos 

da Cultura Corporal na escola, ou tratá-los de forma inadequada, imprópria, incide 

negativamente na formação das crianças, o que me leva a defender o trato deste 

conhecimento de forma sistematizada desde o primeiro ciclo de escolarização. 

Diante do discutido até aqui não me resta dúvida que o ensino da Cultura Corporal 

nas escolas da Educação Básica deve fazer parte do núcleo central do currículo. 

Neste sentido, necessitamos avançar na elaboração das atribuições da Educação 

Física em cada nível de escolarização. 

Neste capítulo foram apresentadas questões relacionadas com o ensino da 

Cultura Corporal, amparado na afirmação que a mesma constitui-se como uma 

necessidade histórica dos seres humanos, importante para sua formação, e que a 

escola pública em muitos casos, na sociedade dividida por classes, é o único espaço 

que pode apresentar este conhecimento de forma científica, sistematizada e gratuita 

para as crianças e jovens da classe trabalhadora. 

No próximo capítulo apresento a análise das indicações referentes ao ensino 

da Educação Física nos documentos nacionais oficiais da Educação Infantil. A crítica 

passará pela atribuição dada a Educação Física nesta etapa de escolarização, e 

principalmente em relação ao trato com o objeto de ensino da área, para isto parto 

com referência na discussão feita até aqui, aprofundo a reflexão sobre a dimensão 

humana das ações corporais, provoco o debate da necessidade de diferenciar 

movimento e ação, e destaco a importância do ensino da técnica, questões que são 

muito caras a nossa área da Educação Física na contemporaneidade. 

 



II – A CULTURA CORPORAL COMO CONTRAPONTO AO MOVIMENTO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL BRASILEIRA  

 
 
O objetivo deste capítulo é apresentar um contraponto às orientações oficiais 

para a Educação Infantil brasileira, a partir da crítica ao Movimento como eixo deste 

nível de ensino, da exposição da distinção ontológica entre movimento e ação, e da 

importância do ensino da técnica para a apropriação das atividades da Cultura 

Corporal por meio da Educação Física escolar.  

No Brasil, as perspectivas biologizantes têm uma forte presença no debate 

sobre o desenvolvimento humano e sobre a educação, o que não é diferente na 

Educação Física e na Educação Infantil. Para demarcar a crítica a esta tendência 

apresento argumentos científicos que nos fornece os elementos para o 

entendimento da forma superior que se encontram os seres humanos em relação 

aos outros animais, demarcação fundamental para o que aqui defendo enquanto 

Educação Física. 

Parto da crítica às tendências que procuram justificar o desenvolvimento e a 

aprendizagem humana do ponto de vista prioritariamente biológico, igualando por 

vezes os seres humanos aos demais animais, construindo uma pedagogia que 

negligencia ou despotencializa no trato educacional, por meio dos métodos e dos 

conteúdos, a produção cultural sistematizada historicamente construída. Não é 

incomum ver em estudos sobre a educação das crianças exemplos de atividades e 

comparações com atividades desenvolvidas em animais inferiores, é justamente 

explicações pautadas nestas perspectivas que faremos questão de criticar. 

Começo este capítulo pela discussão da especificidade da Educação Física 

na Educação infantil a partir da crítica às orientações oficiais, especificamente o 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI -1998), com o 

objetivo de identificar como é tratado a Cultura Corporal nos documentos oficiais que 

orientam a Educação Infantil no Brasil, a fim de apontar as principais problemáticas 

do ponto de vista teórico referentes à Educação Física neste nível de ensino.  
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Para isso recorri à pesquisa documental, onde no primeiro momento fiz uma 

leitura preliminar dos documentos22. Em seguida, realizei uma leitura mais minuciosa 

dando maior atenção para os aspectos de interesse da investigação, o trato com os 

conteúdos da Cultura Corporal. Em uma terceira etapa pesquisei contribuições de 

estudos que realizaram análises dos mesmos documentos, a fim de entender e 

identificar principais observações e críticas. Por fim, voltei para mais uma análise 

detalhada do documento para averiguar a existência de elementos importantes que 

possam ter sido deixados de lado nas análises anteriores.  

Para a exposição optei por fazer apresentação individual do documento, 

expondo inicialmente uma breve contextualização do mesmo, seguido das 

discussões sobre os aspectos de análise. Nesta parte procurei cuidar de garantir 

uma apresentação o mais fiel possível da formulação do documento, priorizando o 

uso da citação na íntegra e a exposição do contexto da citação no documento. 

 

 

2.1 O EIXO MOVIMENTO COMO A NEGAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRÍTICA AO RCNEI 

 

 

Antes de partir para a crítica da especificidade da Educação Física farei uma 

breve apresentação de algumas críticas a elementos centrais do RCNEI. O 

Referencial foi apresentado pelo MEC em 1998, o mesmo foi produzido no bojo das 

reformas educacionais neoliberais implementadas no Governo de Fernando 

Henrique Cardoso (PSDB), que também deram origem aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Mesmo anunciando que os referenciais não tinham função obrigatória de 

disciplinar e normatizar as redes de ensino, este documento até hoje (20 anos 

depois) instrumentaliza professores/as e políticas públicas de todo país. 

                                                           
22Na proposta original deste capítulo estava colocada a análise da Proposta da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC – 2015), que se encontrava em discussão e em processo de elaboração na 
época da qualificação. Em virtude do Golpe de Estado que ocorreu em 2016, o governo golpista 
interrompeu o processo, diante disso avaliei que não caberia a análise deste documento, uma vez 
que nada garantia que o mesmo seria retomado para o debate, porém, para minha surpresa, no fim 
de 2017, de forma aligeirada e sem a participação, a BNCC, com mudanças significativas em relação 
às versões anteriores, foi aprovada, por conta de já estar no fim desta tese não foi possível fazer sua 
análise. Outro documento que foi excluído da análise foi as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação Infantil (DCNEI - 2010), após análise preliminar identifiquei que o mesmo não apresentava 
elementos que justificasse a sua investigação dado o objeto de análise deste capítulo, o trato com a 
cultura corporal na Educação Infantil. 
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Ao longo destes anos o RCNEI sofreu diversas críticas de pesquisadores e 

trabalhadores da Educação Infantil, de diversas matrizes teóricas e perspectivas. As 

críticas se concentraram na forma de elaboração conduzida pelo MEC, nas 

incoerências teórico-políticas entre o anunciado na introdução e o que está presente 

nos demais volumes, e em relação a questões conceituais centrais do debate que 

não tiveram tempo e nem espaços para maior discussão com a comunidade 

(CERISARA, 2002; ARCE, 2013).  

 

Se é possível considerar um possível avanço para a área a 
existência de um documento que se diz voltado especificamente para 
a educação infantil, é preciso verificar até que ponto ele efetivamente 
garante a especificidade defendida pelos educadores da área para o 
trabalho a ser realizado com meninos e meninas de 0 a 6 anos em 
instituições educativas como creches e pré-escolas. Além disso, é 
preciso verificar até que ponto ele contempla o que anuncia 
(CERISARA, 2002, p.335). 

 

Sem nenhuma ingenuidade, entendo que os documentos oficiais são fruto das 

relações e das disputas políticas, e que o RCNEI é a síntese deste conflito no seu 

marco histórico, o que também gerou queixas em relação à ausência de elaborações 

anteriores do próprio MEC que eram consideradas avançadas por alguns 

pesquisadores e que não foram incorporadas no RCNEI. 

 

Neste sentido, a concepção de educação infantil que de fato orienta 
os três volumes do RCNEI está distante das concepções presentes 
nos documentos publicados pela COEDI de 1994 a 1998 e que 
vinham sendo considerados pelas profissionais da área um avanço 
no encaminhamento de uma Política Nacional de Educação Infantil. 
Em especial o documento e o vídeo denominados “Critérios para um 
atendimento em creches e pré-escolas que respeite os direitos 
fundamentais das crianças” (MEC, 1995), que apresenta princípios 
orientadores para o trabalho em creches e pré-escolas tendo por 
foco a criança e seus direitos fundamentais (CERISARA, 2002, 
p.338). 

 

Numa outra perspectiva teórica, agora no campo do materialismo histórico e 

dialético, aparecem as críticas daqueles que reconhecem a importância do ato de 

ensinar na educação escolar, condição que se coloca frontalmente na oposição das 

orientações do RCNEI que apresenta uma concepção que privilegia o 

espontaneísmo e reduz o papel do professor a mediador das tarefas e 

procedimentos na educação escolar das crianças até os 6 anos.  
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No Referencial há uma preocupação em combater duas funções 
exercidas pelo atendimento a crianças menores de seis anos ao 
longo de seu oferecimento no Brasil: assistencialista e preparatória 
para o ingresso na primeira série do ensino fundamental. Portanto, a 
Educação Infantil, embora não se centre mais apenas na satisfação 
dos cuidados básicos das crianças ou em lugar onde as mesmas 
permanecem apenas para suprir a necessidade de cuidados com a 
ausência dos pais, ela também não se apresenta como um momento 
de escolarização, já que essa figura é tida como indesejável para tal 
faixa etária (0 a 6 anos) (ARCE, 2013, p.22). 

 

Arce (2013) concentra sua crítica à tendência negativa do ato de ensinar na 

Educação Infantil presente no RCNEI, segundo a autora, a visão maniqueísta 

presente nos debates pedagógicos entre a pedagogia Tradicional e a Progressista/ 

ou Nova, onde uma é apresentada como heresia e a outra como salvação 

respectivamente nesta ordem também está no documento, o que não contribui num 

avanço para uma Educação Infantil que seja espaço de amplo acesso às produções 

humanas. 

A valorização da Educação Infantil como espaço de convivência infantil e não 

como uma escola como aparece no RCNEI (ARCE, 2013) reforça a forma 

maniqueísta de tratar o debate, onde tudo é bom ou tudo é ruim, o que colabora com 

as tendências hegemônicas que desqualificam ação diretiva de ensinar e de 

transmissão de conhecimentos na educação das crianças de 0 a 6 anos, em 

detrimento da brincadeira e do lúdico. Discurso esse encantador que parte de uma 

concepção cristalizada e negativa da escola23, por meio de generalizações a-

históricas, como se ambas as dimensões não pudessem estar presentes no mesmo 

espaço de formação. 

Considero esta crítica fundamental já que defendo que a Educação Infantil em 

qualquer parte do mundo, e principalmente nas escolas públicas brasileiras, não 

devam restringir a possibilidade de acesso aos múltiplos conhecimentos produzidos 

pela humanidade às nossas crianças. Defendo que “o principal direito a ser 

respeitado nesta instituição, no entanto é o direito ao conhecimento. Direito esse 

                                                           
23 A crítica da escola precisa ser feita a partir da sua funcionalidade no marco histórico e contraditório 
da sociedade capitalista, ela não é algo dado e nem uniforme, mesmo que sob o controle do Estado 
burguês. Fazemos essa observação, pois considero um equívoco pensar sobre a forma escola a 
responsabilidade pela concepção de formação precária e fragmentada vigente. Assim como as 
demais construções sociais a escola é o que os homens do seu tempo fazem dela. A escola e a 
escolarização não são boas ou ruins, o que os homens fazem dela é que o são.  
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propulsor do desenvolvimento infantil” (ARCE, 2013, p. 32), conforme a perspectiva 

histórico-cultural. A crítica necessária à educação tradicional não deve ser 

argumento para transformar a Educação Infantil no lugar de negação dos 

conhecimentos produzidos pela humanidade. Defendo que o ensino na Educação 

Infantil aconteça em condições apropriadas que atenda as necessidades das 

crianças, num espaço que nada seja negado, muito menos as letras, os números, as 

artes, as ciências, o lúdico, as brincadeiras, a cultura corporal  etc..  

Feito esta crítica mais geral ao RCNEI avanço na crítica específica ao que 

envolve a Educação Física. Ao centrar a análise na forma como o objeto de estudo 

da Educação Física aparece no documento, é preciso destacar que em nenhum 

momento é feito menção da Educação Física no Referencial, mesmo tendo a LDB 

9394/96 estabelecido que a Educação Física deve estar integrada à proposta 

pedagógica das escolas, adequando-se aos diferentes níveis de ensino. A ausência 

de referência à Educação Física nos RCNEI dá indícios do porquê que ainda é 

possível identificar a falta de professores de Educação Física em diferentes redes de 

Educação Infantil do nosso país, discussão que também foi observada por Ferreira 

(2010), 

 

Acerca da presença ou exigência do professor de Educação Física 
na Educação Infantil, o documento RCNEI - Referencial Curricular 
Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 1998) não se manifesta. Mas 
há hoje, no cenário nacional, certa polêmica em torno dessa questão. 
Deparamo-nos com autores que apresentam resistência à presença 
do professor especialista, com formação específica em Educação 
Física, por considerarem que pode levar à fragmentação do 
conhecimento e não contribuir para o avanço nos sentido da 
totalidade e integralidade dos conhecimentos escolares. Outros 
defendem a presença do professor de Educação Física nesta fase da 
Educação Básica por julgarem que a diversidade de conhecimentos 
dos profissionais envolvidos pode enriquecer o processo de 
desenvolvimento infantil (FERREIRA, 2010, p. 11). 

 

A partir daqui concentro minha crítica na formulação do Movimento como eixo 

da Educação Infantil, elemento de destaque do RCNEI que se relaciona ao ensino 

da Educação Física, para isto irei explicitar sua base explicativa e as repercussões 

desta proposição no processo de ensino dos conhecimentos da Educação Física. 

Embora tenha clareza que Educação Física e movimento não sejam e não podem 

ser a mesma coisa, identifico que o eixo Movimento presente no Referencial é o que 
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mais se aproxima e dialoga com o objeto de estudo da Educação Física, por isso fiz 

a análise especificamente deste tópico presente no volume III do documento.  

Inicialmente, é preciso destacar que no RCNEI não existe nenhuma menção 

que relaciona o eixo Movimento com algum componente curricular ou área de 

conhecimento, considero esta observação importante, uma vez que é necessário na 

crítica não exigir o que não está dito, em relação a orientações para a Educação 

Física na Educação Infantil, ou seja, não é um documento que orienta o ensino 

desta disciplina especificamente24.  

No RCNEI a cultura corporal aparece na introdução do texto e com uma nota 

explicativa no rodapé: “A expressão “cultura corporal” está sendo utilizada para 

denominar o amplo e riquíssimo campo da cultura que abrange a produção de 

práticas expressivas e comunicativas externalizadas pelo movimento” (BRASIL, 

1998-b, P.15), definição diferente da que é apresentada originalmente (COLETIVO 

DE AUTORES, 1992) e pelos autores de referência sobre o tema como Escobar, 

Taffarel, e Castellani Filho25. 

O RCNEI aponta a necessidade de que as instituições propiciem condições 

para desenvolvimento deste eixo na educação das crianças, e o faz destacando que 

o movimento: 

 
[...] é uma importante dimensão do desenvolvimento e da cultura 
humana. As crianças se movimentam desde que nascem, adquirindo 
cada vez maior controle sobre seu próprio corpo e se apropriando 
cada vez mais das possibilidades de interação com o mundo [...] Ao 
movimentar-se, as crianças expressam sentimentos, emoções e 
pensamentos, ampliando as possibilidades do uso significativo de 
gestos e posturas corporais. O movimento humano, portanto, é mais 
do que simples deslocamento do corpo no espaço: constitui-se 
em uma linguagem que permite às crianças agirem sobre o meio 
físico e atuarem sobre o ambiente humano, mobilizando as 
pessoas por meio de seu teor expressivo (BRASIL, 1998-b, p. 16, 
grifo meu). 

 

                                                           
24 É importante esta discussão principalmente porque a partir do RCNEI muitos pesquisadores e 
formuladores de políticas públicas adotaram sem críticas a formulação do referencial para propor o 
ensino da Educação Física na Educação Infantil, dando corpo teórico para sustentar as indicações do 
RCNEI, como no caso do trabalho de Costa e Oliveira (2002), O eixo movimento na educação infantil: 
uma proposta de planejamento. 
25 Destaco que há um problema do ponto de vista científico neste documento, os conceitos, 
expressões, categorias usadas ao longo de todo referencial carecem da exposição das fontes e dos 
autores de referência, isso compromete o entendimento e compreensão de questões centrais do 
documento, o que possibilita apropriações equivocadas tanto do RCNEI, como dos conceitos 
presentes.  
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Desde já, o referencial apresenta a sua compreensão do que seja o 

movimento na tentativa de desatrelá-lo das concepções que o restringem a ação 

mecânica e biológica, dando ênfase a sua função expressiva e de linguagem, esse 

entendimento será fundamental para compreendermos a repercussão do mesmo na 

área da Educação Física. 

Embora não tenha conseguido identificar entre os colaboradores do 

referencial nenhum professor de Educação Física, o documento corrobora com 

influências construtivistas muito presentes na educação brasileira, que apresentam a 

linguagem como centro do ato educativo, também presente nas discussões da 

Educação Física. Precisamos dizer que o próprio Coletivo de Autores, obra que uso 

como referência na discussão da Educação Física escolar, também contribui para 

essas considerações quando trata da necessidade de “[...] elaboração de normas 

que correspondem ao novo objeto do conhecimento da Educação Física escolar: a 

expressão corporal como linguagem e como saber ou conhecimento” (COLETIVO 

DE AUTORES, 2009, p. 43)26. 

Essa é uma das questões que aponto como necessárias de serem criticadas 

no Coletivo de Autores, já que isso influenciou nas discussões da Educação Física 

ao longo destes 26 anos de sua publicação. Escobar (2009) já apontou suas críticas 

numa entrevista sobre uma avaliação da obra, 

 

O estudo da Educação Física visa apreender a expressão corporal 
como linguagem. Não!!! Isso é um erro, um erro. Porque nós 
estávamos ainda um pouco impregnados da visão vinda do idealismo 
de Kant e do pensamento alemão sobre as atividades corporais. 
Também nessa época, década de 90, no movimento mundial que 
hoje se faz sentir com toda força, havia um incentivo tremendo para 
que os intelectuais se ligassem à ótica fenomenológica dos 
fenômenos pedagógicos, especialmente na educação e na Educação 
Física (ESCOBAR, 2009, p.129). 

 

Embora não fique explicitamente conceituado, o documento apresenta que no 

desenvolvimento da criança a dimensão subjetiva do movimento (ligada à 

expressão)27 aparece primeiro que sua dimensão objetiva, de antemão nos parece 

                                                           
26 Esta crítica já foi iniciada por mim no capítulo anterior, na página 49. 
27 Aqui cabe a preocupação do que significa dizer que ao movimentar-se o ser humano está se 
expressando, neste sentido as ações corporais teriam sua função de primeira ordem, atender as 
diversas necessidades imediatas, subsumida a apenas uma de suas funções secundárias, a 
 



61 

 

estranho identificar esse tipo de lógica, uma vez que não é possível identificar o que 

ontologicamente permitirá desenvolver a dimensão subjetiva se não a objetividade.  

 
Pode-se dizer que no início do desenvolvimento predomina a 
dimensão subjetiva da motricidade, que encontra sua eficácia e 
sentido principalmente na interação com o meio social, junto às 
pessoas com quem a criança interage diretamente. É somente aos 
poucos que se desenvolve a dimensão objetiva do movimento, que 
corresponde às competências instrumentais para agir sobre o espaço 
e meio físico. [...] Assim, a primeira função do ato motor está 
ligada à expressão, permitindo que desejos, estados íntimos e 
necessidades se manifestem (BRASIL, 1998-b, p. 19, grifo meu). 

 

Destaco que os primeiros movimentos humanos, assim como dos demais 

animais, estão ligado a ações instintivas (involuntárias) de sobrevivência, o que 

parte das necessidades objetivas imediata, e que somente com o contato cultural 

poderá transformar-se em ação intencional (voluntária), o que muda qualitativamente 

sua relação com o mundo ao seu entorno e o que diferencia os seres humanos dos 

outros animais, inclusive desenvolvendo a subjetividade a partir destas relações. 

Para exemplificar podemos usar a sucção (comum a todos os mamíferos), uma das 

primeiras ações do ser humano (dimensão objetiva do movimento)28, que tem por 

finalidade atender uma necessidade de primeira ordem, alimentar-se, mas que por 

meio dela abre um rico espaço de relações propriamente humanas, principalmente 

por meio da afetividade, o que proporcionará um importante papel na constituição do 

ser social. Por isso não podemos concordar que a primeira função do ato motor está 

ligada à expressão (BRASIL, 1998-b, p.19). 

São perceptíveis as dificuldades de fazer generalizações da ação das 

crianças, uma vez que este ato passa por diferentes transformações qualitativas, 

algumas abruptas no período que vai de 0 a 6 anos, e que muitas vezes aparecem 

no documento sem a devida especificidade do grau de desenvolvimento infantil, 

como neste caso quando o documento trata da criança de forma genérica, o que faz 

perder sua fidelidade com o real. 

 

A criança se expressa e se comunica por meio dos gestos e das 
mímicas faciais e interage utilizando fortemente o apoio do corpo. A 

                                                                                                                                                                                     

comunicação. Isto rebaterá no trato com os conteúdos da Cultura Corporal nesta perspectiva, com 
uma transformação de conteúdos em meios, como veremos mais a frente.  
28 Usamos aqui a expressão presente no RCNEI. 
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dimensão corporal integra-se ao conjunto da atividade da criança. O 
ato motor faz-se presente em suas funções expressiva, instrumental 
ou de sustentação às posturas e aos gestos (BRASIL, 1998-b, p. 19). 

 

Esta passagem aponta as fragilidades anunciadas acima quando apresentam 

características de um período da vida na forma genérica, criança. Isso irá expor mais 

problemas quando o documento discute a criança e o movimento, onde aparece 

uma classificação do desenvolvimento dividida em três momentos (um ano, um a 

três anos e quatro a seis anos), embora no volume I dos referenciais seja explicitada 

a opção de acompanhar o exposto na LDB, no documento não é exposta a base 

explicativa desta divisão.  

 

Este Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil adota a 
mesma divisão por faixas etárias contemplada nas disposições da 
LDB. Embora arbitrária do ponto de vista das diversas teorias de 
desenvolvimento, buscou-se apontar possíveis regularidades 
relacionadas aos aspectos afetivos, emocionais, cognitivos e sociais 
das crianças das faixas etárias abrangidas. No entanto, em alguns 
documentos fez-se uma diferenciação para os primeiros 12 meses de 
vida da criança, considerando-se as especificidades dessa idade 
(BRASIL, 1998-a, p. 45). 

 

Considero isto uma ausência grave, um documento de orientação não pode 

prescindir da apresentação de argumentações científicas ao propor uma 

periodização de organização do ensino das crianças. A inexistência de uma posição 

teórica explícita sobre o desenvolvimento infantil compromete qualquer intervenção 

profissional na formação das crianças. A crítica à confusão e à imprecisão conceitual 

aqui feita não é apenas um exercício acadêmico, mas sim uma atividade necessária, 

uma vez que isso tem repercussões sérias nas proposições presentes em todo 

documento como veremos a seguir. 

Ao apresentar a relação do desenvolvimento da criança de até um ano e o 

movimento, o RCNEI aponta 

 

Do ponto de vista das relações com o objeto, a grande conquista do 
primeiro ano de vida é o gesto de preensão - preensão é o 
movimento das mãos que opõe o polegar aos outros dedos, utilizado 
para segurar, agarrar etc. -, o qual se constitui em recurso com 
múltiplas possibilidades de aplicação.  
Aquisições como a preensão e a locomoção representam 
importantes conquistas no plano da motricidade objetiva. 
Consolidando-se como instrumentos de ação sobre o mundo, 
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aprimoram-se conforme as oportunidades que se oferecem à criança 
de explorar o espaço, manipular objetos, realizar atividades 
diversificadas e desafiadoras (BRASIL, 1998, p. 21). 

 

Nesta passagem é possível demonstrar mais uma fragilidade do ponto de 

vista científico deste documento. Ao destacar acertadamente a importância da 

preensão no desenvolvimento da criança no seu primeiro ano de vida, o documento 

apresenta de forma simplista algo que ele aponta como uma importante conquista. 

Nesta questão é preciso apresentar ao professor a diferença entre o reflexo de 

preensão (Graspingreflex) e a preensão propriamente dita (Grasp), que são etapas 

do desenvolvimento normal da preensão29, o primeiro de forma instintiva e a outra 

de forma volitiva. O desenvolvimento da ação voluntária é o diferencial nesta 

questão, o que não é destacado nesta passagem do RCNEI, já que “o movimento 

das mãos que opõe o polegar aos outros dedos, utilizado para segurar, agarrar etc.” 

está presente em praticamente em todos recém-nascidos (MEYERHOF, 1994). Assim, 

ainda que de forma sintética o mais correto seria apresentar um conceito que 

destacasse a ação intencional, a qual só se desenvolverá por meio de estímulos 

construídos nas suas relações sociais, conforme explica Luria, 

 

Frequentemente, pensava-se que os movimentos voluntários da 
criança originavam-se nos reflexos elementares, por exemplo, no 
reflexo de preensão. É sabido que o bebê de poucos dias apresenta 
um reflexo de preensão tão forte que é possível erguê-lo se ele 
prendeu-se de forma reflexa aos dedos de um adulto. No entanto, 
demonstrou-se que este reflexo de preensão pode de forma alguma, 
ser interpretado como protótipo de futuros movimentos voluntários. 
Pelo contrário, é necessário que o reflexo de preensão seja inibido 
para que só então possa aparecer o movimento voluntário. O reflexo 
de preensão é de natureza subcortical e o movimento voluntário é 
regulado pelo córtex dos grandes hemisférios. Portanto, o 
movimento voluntário de preensão possui uma gênese 
completamente distinta e só aparece quando o reflexo foi inibido, 
quando em sua substituição tem lugar a formação dos enlaces 
córtico-subcorticais (LURIA, 2001, p.30, grifo meu). 

 

Ainda como fruto de um ecletismo teórico e de forte influência biologizante, ao 

tratar da relação desenvolvimento e movimento das crianças de um a três anos o 

RCNEI aponta que correr e pular são conseqüências da combinação do exercício de 

                                                           
29 Ver mais explicação em: MEYERHOF, P. G.. O desenvolvimento da normal da preensão. In: Rev. 
Bras. Cresc. Des. Hum.. São Paulo, IV(2), 1994. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/jhgd/article/viewFile/38136/40869 
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andar e do desenvolvimento do sistema nervoso, a forma apresentada indica que 

esse processo se dá de forma espontânea e individual, é preciso apenas exercitar o 

andar e aguardar o “amadurecer” do sistema nervoso, em nenhum momento é 

colocada a necessidade das mediações sociais, como, por exemplo, o convívio com 

os adultos e o ensino. A literatura científica não deixa dúvida que as crianças não 

aprenderão andar, correr, saltar, e outras ações humanas, fora da relação com 

outros humanos30. 

 
Logo que aprende a andar, a criança parece tão encantada com sua 
nova capacidade que se diverte em locomover-se de um lado para 
outro, sem uma finalidade específica. O exercício dessa 
capacidade, somado ao progressivo amadurecimento do 
sistema nervoso, propicia o aperfeiçoamento do andar, que se 
torna cada vez mais seguro e estável, desdobrando-se nos atos 
de correr, pular e suas variantes (BRASIL, 1998-b, p. 22, grifo 
meu). 

 

Observamos também problemas explicativos quando o Referencial trata desta 

mesma relação com crianças de quatro a seis anos: “Gradativamente, o movimento 

começa a submeter-se ao controle voluntário, o que se reflete na capacidade 

de planejar e antecipar ações — ou seja, de pensar antes de agir — e no 

desenvolvimento crescente de recursos de contenção motora” (BRASIL, 1998, p. 24, 

grifo meu).  

Nesta passagem o estranhamento se dá porque só é feito essa observação 

no último período, já que o controle voluntário do movimento já começa a aparecer 

em períodos anteriores. Isso se justifica por conta da visão etapista de 

desenvolvimento presente nesta parte do documento.  

Na hora de tratar dos objetivos e conteúdos do eixo movimento na Educação 

Infantil, é aí que identificamos o maior prejuízo no campo da Educação Física, fruto 

da inexistência de bases teóricas sólidas. A partir da opção de colocar o movimento 

                                                           
30 O que não podemos negar é que essa concepção de desenvolvimento humano justifica e está de 
acordo com a proposição da creche se tornar um local onde apenas se cuide de crianças e propicie 
relações com outros pares (crianças), cabendo ao professor apenas organizar esse ambiente e 
mediar as ações indesejadas ou conflituosas, aguardando o desenvolvimento ideal para a aquisições 
de aprendizagens. Considerando que o desenvolvimento humano não ocorre de "maneira natural" 
como sustenta este documento, a adoção de uma outra concepção de desenvolvimento exige, por 
sua vez, uma outra concepção pedagógica. Conforme explicitado no capítulo anterior, a partir das 
contribuições da teoria histórico-cultural, o desenvolvimento é histórico e socialmente determinado, 
nesse sentido, para garantir o desenvolvimento o ensino assume um destaque até então 
negligenciado ou invisibilizado no RCNEI. 
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como eixo do ensino, são promovidas ao status de objetivos e conteúdos questões 

que são consequências do acesso às atividades da Cultura Corporal, o que promove 

uma inversão, colocando os conteúdos da Educação Física (ginástica, jogos, 

esporte, dança etc) como meios para o desenvolvimento da motricidade infantil.  

 
A organização dos conteúdos para o trabalho com movimento deverá 
respeitar as diferentes capacidades das crianças em cada faixa 
etária, bem como as diversas culturas corporais presentes nas 
muitas regiões do país. 
Os conteúdos deverão priorizar o desenvolvimento das 
capacidades expressivas e instrumentais do movimento, 
possibilitando a apropriação corporal pelas crianças de forma que 
possam agir com cada vez mais intencionalidade. Devem ser 
organizados num processo contínuo e integrado que envolve 
múltiplas experiências corporais, possíveis de serem realizadas pela 
criança sozinha ou em situações de interação. Os diferentes espaços 
e materiais, os diversos repertórios de Cultura Corporal 
expressos em brincadeiras, jogos, danças, atividades esportivas 
e outras práticas sociais são algumas das condições 
necessárias para que esse processo ocorra. 
Os conteúdos estão organizados em dois blocos. O primeiro refere-
se às possibilidades expressivas do movimento (Expressividade) e 
o segundo ao seu caráter instrumental (Equilíbrio e Coordenação). 
(BRASIL, 1998-b, p. 29, grifo e acréscimo meu). 

 

Ao discutir as orientações didáticas o RCNEI reforça a posição teórica 

anterior, a qual destitui das atividades da Cultura Corporal o seu conteúdo central, 

colocando-os como questão secundária no aprendizado, elemento que diverge 

radicalmente do que venho defendendo nesta investigação. Esta inversão de 

prioridades acontece ao adotar o movimento como eixo de ensino, o que impõe um 

limite ao ensino da Educação Física ao promover à centralidade de ensino algo que 

é apenas mais uma particularidade das atividades da Cultura Corporal, nesta 

passagem a baixo é perceptível este conflito quando inclusive se faz o uso da 

conjunção “mas” para apresentar as demais possibilidades. 

 

Os primeiros jogos de regras são valiosos para o desenvolvimento de 
capacidades corporais de equilíbrio e coordenação, mas trazem 
também a oportunidade, para as crianças, das primeiras 
situações competitivas, em que suas habilidades poderão ser 
valorizadas de acordo com os objetivos do jogo. É muito 
importante que o professor esteja atento aos conflitos que possam 
surgir nessas situações, ajudando as crianças a desenvolver uma 
atitude de competição de forma saudável. Nesta faixa etária, o 
professor é quem ajudará as crianças a combinar e cumprir regras, 
desenvolvendo atitudes de respeito e cooperação tão necessárias, 



66 

 

mais tarde, no desenvolvimento das habilidades desportivas 
(BRASIL, 1998-b, p. 29, grifo meu). 

 

Fica mais nítido o acerto da crítica até aqui feita, já que é possível identificar 

grandes semelhanças do proposto no RCNEI com a tendência tradicional do ensino 

da Educação Física pautada no desenvolvimento das habilidades motoras31, uma 

vez que eles apresentam os mesmos objetivos e conteúdos, diferindo-se apenas na 

forma e com o complemento da dimensão expressiva. Ao não tratar as atividades da 

Cultura Corporal como os reais conteúdos, esta proposta se limita ao 

desenvolvimento restrito de suas consequências, destituindo a riqueza da produção 

cultural que o caracteriza como produção humana. 

O que se diferencia radicalmente do proposto pelo Coletivo de Autores que 

entende a Educação Física como 

 
[f] uma disciplina que trata, pedagogicamente, na escola, do 
conhecimento de uma área denominada aqui de Cultura Corporal. 
Ela será configurada com temas ou formas de atividades, 
particularmente corporais, como as nomeadas anteriormente: jogo, 
esporte, ginástica, dança ou outras que constituirão seu 
conteúdo (COLETIVO DE AUTORES, 2009, p.62, grifo meu). 

 

A indicação dos conteúdos do Referencial foi criticada também, inclusive, por 

autores defensores do movimento como eixo do ensino das crianças, 

 

De maneira geral, o RCNEI busca orientar a prática pedagógica das 
professoras que trabalham com as crianças entre zero e seis anos e, 
para Mello (2001) e Metzner (2004), ao conceber o movimento como 
uma forma de linguagem que se manifesta sob diferentes aspectos, 
valorizando a cultura e as relações sociais como fatores que 
interferem na formação de práticas e significados de movimento 
corporal pelas crianças, o documento representa, de alguma forma, 
um avanço rumo a uma concepção de movimento corporal menos 
mecanicista e fisiológica. Essa compreensão das autoras é 
aceitável, mas, para, além disso, como elas mesmas afirmam, a 
sistematização dos conteúdos sugerida nessa proposta não 
deve ser incorporada pelos envolvidos na Educação Infantil sem 
a necessária discussão sobre os pressupostos que a 
fundamentam, bem como a reflexão das consequências desses 
para a vida e o desenvolvimento das crianças (FERREIRA, 2010, 
p.31). 

 

                                                           
31Perspectiva criticada inclusive pelo próprio Referencial por seu viés funcionalista e restrito a 
dimensão biológica. 
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Tratar a Ginástica, por exemplo, como conteúdo é diferente de usá-la como 

meio para o desenvolvimento do equilíbrio e da coordenação, uma vez que equilíbrio 

e coordenação podem ser consequências do aprendizado da Ginástica. Os 

conhecimentos, as especificidades técnicas e históricas das diferentes formas da 

Ginástica ficam secundarizadas diante dos objetivos expostos pelo RCNEI, e que 

corrobora com todas as críticas feitas até aqui. 

No plano geral, duas questões relacionadas ao trato com o conhecimento 

chamou muita atenção na análise por conta da frequente repetição: a limitação do 

professor como organizador dos espaços e das condições de ensino32; e o desprezo 

ao planejamento das atividades que tratam do movimento33. Esta minha observação 

corrobora com a investigação desenvolvida por Roseane Dias (2015), onde ela 

analisou este documento e apontou estas mesmas críticas que denunciam a 

vinculação do RCNEI às teorias do “aprender a aprender”, onde a transmissão de 

conhecimento é negligenciada no processo de educação escolar, impondo ao 

professor um papel secundário nas atividades de ensino e aprendizagem. 

A ausência de distinção no RCNEI entre movimento involuntário e movimento 

voluntário agrava mais ainda a possibilidade de pensar o movimento como eixo de 

ensino, uma vez que ambos apresentam gênese completamente diferente e 

determinações específicas, e apenas os voluntários são possíveis de serem 

ensinados. Esta situação exige da crítica a necessidade de estabelecer a diferença 

entre movimento involuntário e movimento voluntário (ação) e as suas repercussões 

para o ato de ensinar as atividades da Cultura Corporal.  

Estes elementos científicos reafirmam a minha crítica às produções que 

enveredaram numa formulação teórica que coloca o movimento como objeto de 

ensino da Educação Física na Educação Infantil, principalmente produções que 

incorporam para a Educação Física as orientações do eixo movimento do RCNEI 

sem apresentar críticas. Nos estudos deste capítulo dois trabalhos chamaram a 

minha atenção neste aspecto: a) o artigo de Costa e Oliveira (2002), que chega ao 

                                                           
32 As diferentes atividades que ocorrem nas instituições requerem das crianças posturas corporais 
distintas. Cabe ao professor organizar o ambiente de tal forma a garantir a postura mais adequada 
para cada atividade, não as restringindo a modelos estereotipados (BRASIL, 1998-b, p. 37). 
33 Os conteúdos relacionados ao movimento deverão ser trabalhados inseridos na rotina. As 
atividades que buscam valorizar o movimento nas suas dimensões expressivas, instrumentais e 
culturais podem ser realizadas diariamente de maneira planejada ou não (BRASIL, 1998-b, p. 39, 
grifo meu). 
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ponto de indicar o movimento como principal objeto de estudo da Educação Física34 

e uma proposta de planejamento fiel ao RCNEI; e b) o artigo de Cavalaro e Muller 

(2009), que atualiza a discussão e defende o movimento como tema de estudo da 

Educação Física e como temática a ser trabalhada na Educação Infantil35. 

Esta influência é tamanha na Educação Física brasileira que mesmo estudos 

que reivindicam das contribuições da psicologia Histórico-Cultural e da pedagogia 

Histórico-Crítica derrapam e incorporam no âmbito específico da área da Educação 

Física autores que apresentam formulações antagônicas aos princípios teóricos do 

campo da psicologia e da pedagogia adotados. Apresentarei aqui dois exemplos que 

são capítulos de livros organizados com intuito de apresentar contribuições a partir 

da perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica: 

 a) no capítulo denominado “Motricidade Infantil dos Zero aos Três Anos – 

fundamentos para uma orientação pedagógica”, de Costa e Cesana (2014), as 

autoras vão concentrar suas contribuições no que elas apresentam como 

comportamento motor, e justificará suas orientações para o trato com o movimento 

na Educação Física a partir do RCNEI, e num autor construtivista influente neste 

campo, João Batista Freire. Esta passagem ajuda a entender melhor nas palavras 

das próprias autoras: 

 
É compreensível, porém, que para o escopo do trabalho com o 
movimento – que muitas vezes recebe a contribuição da disciplina 
Educação Física nas instituições de Educação Infantil -, os aspectos 
relacionados ao desenvolvimento físico e motor ganhem destaque no 
planejamento dos conteúdos e atividades didáticas. Isso deve ser 
feito, porém, sempre de forma integrada às demais propostas de 
ensino, pois não basta se respeitar o nível de destreza motora 
própria das crianças, é preciso se levar em consideração a sua 
principal característica: o exercício intenso de suas funções 
simbólicas (FREIRE; SCAGLIA, 2003). O movimento humano, 
portanto, deve ser entendido e trabalhado enquanto linguagem, para 
que as crianças pequenas se manifestem na forma de brincadeiras e 
através do exercício da fantasia (BRASIL, 1998; FREIRE; SCAGLIA, 

                                                           
34 “Então, o movimento humano permite às crianças agirem sobre o meio físico e expressarem 
sentimentos, emoções e pensamentos, sendo este, também, o principal objeto de estudo da 
Educação Física“ (COSTA; OLIVEIRA, 2002, p.117). 
35 Somente podemos defender o que conhecemos bem. O tema “movimento” faz parte da área de 
estudos da educação física e sabemos da sua importância, em todos os aspectos, para o ser em 
desenvolvimento. Todavia, torna-se necessário que se tenha conhecimento sobre o assunto para 
lutar em prol de que este professor (de educação física) atue nesta área e seja valorizado. Assim, 
defendemos que, sobretudo com a criança, a temática do “movimento” ou da educação física seja 
trabalhada de forma integrada entre o professor de educação física e o professor da sala de aula 
(pedagogo) (CAVALARO; MULLER, 2009, p. 249). 
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2003; ALVES; SOMMERHALDER, 2006) (COSTA; CESANA, 2014, 
p. 117). 

 

b) o capítulo denominado “Contribuições do ensino de Educação Física para a 

Educação Infantil fundamentada na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia 

Histórico-Cultural”, de autoria de Nascimento, Souza, Rossa, Buss, Silva (2016), 

onde as autoras apresentam de forma contundente os princípios das perspectivas 

da psicologia e pedagogia anunciada, e vão na Educação Física defender de forma 

explícita e justificada a “Cultura Corporal do Movimento Humano”, formulação de 

autoria de Valter Bracht (1992). Embora apresente muitas aproximações conceituais 

com a formulação de Cultura Corporal aqui defendida, este conceito é utilizado de 

forma diferenciada para demarcar outro campo teórico diferente e antagônico às 

contribuições marxistas para a Educação Física, e que vai repercutir na dificuldade 

das autoras de responderem qual a função da Educação Física na escola e na 

construção do sujeito, a partir do trabalho pedagógico com o jogo.  

Algo que chamou mais a minha atenção é que Nascimento, uma das autoras 

deste capítulo citado, tenha mudado sua reflexão sobre o tema, uma vez que ela é a 

responsável, na minha avaliação, pela construção de uma das mais contundentes 

formulações teóricas em defesa do conceito materialista de Cultura Corporal como 

objeto de ensino da Educação Física em contraponto às demais formulações 

existentes36, assim divergente ao presente neste capítulo, tal medida aparece como 

um infeliz retrocesso. 

Estes exemplos citados expressam que, mesmo partindo de diferentes 

referências teóricas, é perceptível a predominância da influência idealista presente 

na proposta do RCNEI. Estudo recente de Moura, Costa, Antunes (2016) corrobora 

com esta afirmação, a partir da análise de artigos em periódicos37 de destaque na 

Educação Física. Estes pesquisadores apontam que a maioria das produções 

encontradas sobre a Educação Física na Educação Infantil tem o trato com o 

movimento como objeto de discussão (17 artigos de 21 encontrados). As conclusões 

destes autores apresentam dados que reforçam a preocupação nesta tese. 

 

Os artigos compreendem o movimento corporal como elemento 
fundamental da intervenção com a educação infantil. Ressaltam que 

                                                           
36 Em sua tese defendida recentemente em 2014, tese já citada no capítulo I. 
37 Foram analisadas as produções publicadas entre 2000 e 2012. 



70 

 

deveria haver uma maior valorização do movimento e uma 
diminuição no controle do corpo sobre este, pois a disciplinarização 
do corpo parece ser característica e uma das principais formas de 
utilização do movimento na escola (MOURA; COSTA; ANTUNES, 
2016, p.190). 

 

Esta situação nos remete à urgência da discussão sobre movimentar e agir, 

onde o segundo é marcado pelas intencionalidades e prévia-ideação própria dos 

humanos, onde nos difere do ponto de vista ontológico de outros seres que também 

se movem, o que faz o ser humano dar um salto qualitativo que o distingue 

radicalmente dos demais seres vivos, condição que só é possível por meio do 

trabalho, do convívio social e da transmissão dos conhecimentos historicamente 

produzidos pelas gerações anteriores, por meio da educação. Diante desta 

constatação, apresento a seguir considerações que expõem a fragilidade científica 

de defender o movimento como eixo da Educação Infantil a partir de uma 

perspectiva Crítico-Superadora. 

 

 

2.2 MOVIMENTO E AÇÃO: QUANDO NÃO É QUASE A MESMA COISA38- UMA 
POSIÇÃO CRÍTICO-SUPERADORA 
 

 

Nesta tese defendo que no ensino da Educação Física nas escolas o agir 

(movimento voluntário), que nos humanos é orientado por intencionalidades e que 

os difere do ponto de vista de outros seres vivos que também se movem, faça parte 

das preocupações no planejamento do ensino das atividades da Cultura Corporal 

em contraposição às proposições que defendem o movimento como eixo do ensino 

na Educação Infantil. 

O aprofundamento dos estudos sobre a ontologia do ser social, sobre a teoria 

da atividade e sobre a Cultura Corporal feitas até aqui, acompanhado das críticas ao 

RCNEI desenvolvidas neste capítulo, apontam que as observações feitas por 

Escobar (2009) estão acertadas e atuais.  

                                                           
38 Utilizamos a frase: “quando não é quase a mesma coisa” em homenagem a um importante trabalho 
no campo da psicologia histórico-cultural, desenvolvido pela Profª. Zoia Prestes em sua tese de 
doutoramento, onde apresenta crítica contundente às traduções inadequadas e equivocadas da obra 
de Vigotski em português.  
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[...] O homem constrói e transforma o mundo a partir do trabalho. A 
categoria atividade humana, chamada categoria porque é uma 
explicação do que o homem faz, indica que o homem não se move, 
não se mexe à toa, não podemos falar do movimento do homem, da 
vida do movimento do homem, isto é um equívoco porque o homem 
não se mexe, ele “age”. É diferente agir do que se mexer. 
“Atividade” e “movimento” são conceitos diferentes. Quando o 
homem tem que resolver um problema, ele tem que organizar todo 
um complexo de atividades para resolvê-lo. As ações que ele 
realiza, e que podem ser vistas de fora, não podem ser 
reduzidas à simples repetição de movimentos de flexão, 
extensão, torção, adução, abdução e outras, porque a atividade 
humana é um complexo de ação, pensamento e emoção 
desencadeado por objetivos que não se colocam de fora 
(ESCOBAR, 2009, p.128, grifo meu). 

 

Diante disso, uma Educação Física escolar pautada numa concepção 

materialista histórica precisa ter como objeto de ensino o conjunto de produções 

especificamente humanas, por isso, ao defender a Cultura Corporal, é necessário 

precisar conceitualmente que o que constitui a cultura é a atividade humana e o que 

ela produz, que é consciente e orientada por intencionalidades, daí que não 

podemos concordar que o movimento seja eixo de ensino. 

Embora para alguns possa parecer que isto é uma coisa menor, ao tornar 

ação e movimento sinônimos abrimos mão da diferenciação crucial que caracteriza a 

espécie humana, a atividade orientada por intencionalidades. Diferentes animais se 

movimentam, mas o único ser que o faz de forma consciente é o ser humano. 

Leontiev explica esta distinção ao discutir o comportamento dos animais superiores, 

 

[...] O comportamento dos animais superiores diante de uma 
dificuldade é absolutamente diferente (em relação aos animais 
inferiores). Por certo, fazem várias tentativas, mas não são 
tentativas de movimentos39, são tentativas de operações40, de 
modos de atividade (LEONTIEV, 2004, p.61, grifo meu). 

                                                           
39 Destaco que nas produções aqui utilizadas do Leontiev, Luria, e do próprio Vigotsky encontraremos 
por vezes o uso da palavra movimento ocupando o lugar do que estamos chamando de ação, porém 
as explicações que estes autores apresentam não são similares às formulações criticadas nesta tese, 
principalmente no que se refere as produções no âmbito da Educação Física brasileira, por isto optei 
por demarcar o uso do termo ação, ao invés de movimento humano, o movimento consciente como 
por vezes aparecem nos textos dos soviéticos que uso como referência. 
40 Para Leontiev (2004), as operações são: 
 

“[...] esta composição, este aspecto da atividade que responde às condições 
nas quais se encontra o objeto que suscita”.  
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Nos seres humanos, as operações também apresentam distinções em 

relação aos demais animais superiores, é o que Leontiev (2004) chama de operação 

consciente41, que é o resultado da fusão de ações parciais para formar uma ação 

única. É importante reforçar que essa distinção dos seres humanos não é fruto do 

acaso, ela é resultado da intervenção do ser social na natureza mediada pelo 

trabalho, ao mesmo tempo em que transforma a natureza para atender suas 

necessidades, o ser social também se transforma, inclusive provocando 

modificações orgânicas proporcionais a complexidade de suas atividades42.  

Daí que só os seres humanos são capazes de agir, ou seja, realizar 

“processos em que o objeto e o motivo não coincidem, podemos dizer, por exemplo, 

que a caçada é a atividade do batedor, e o fato de levantar a caça é a sua ação” 

(LEONTIEV, 2004, p.82).  

Leontiev (2004) aprofunda o detalhamento desta capacidade exclusiva dos 

seres humanos e apresenta os elementos indispensáveis para ação, 

 
A decomposição de uma ação supõe que o sujeito que age tem a 
possibilidade de refletir psiquicamente a relação que existe 
entre o motivo objetivo da relação e seu objeto. Senão, a ação é 
impossível, é vazia de sentido para o sujeito. Assim, se 
retomarmos o nosso exemplo do batedor, é evidente que sua ação 
só é possível desde que reflita as ligações que existem entre o 
resultado que ele goza antecipadamente da ação que realiza 
pessoalmente e o resultado final do processo da caçada completa, 
isto é, o ataque do animal em fuga, a sua matança, e por fim o seu 
consumo. Na origem, esta ligação é percebida pelo homem sob sua 
forma sensível, sob a forma de ações reais efetuadas pelos outros 

                                                                                                                                                                                     

É precisamente a existência de operações distintas na atividade que indica 
que os estímulos que agem sobre o animal, que até lá se sucediam uns aos 
outros, começam a reagrupar-se: de um lado, as propriedades que 
caracterizam o objeto visado pela atividade e suas interações, de outro lado, 
as propriedades dos objetos que determinam o modo da atividade, isto é, a 
operação (LEONTIEV, 2004, p.44). 
 

41Esta metamorfose das ações, a saber: a sua transformação em operações, e, por consequência, o 
nascimento de operações de um tipo novo (chamar-lhe-emos operações conscientes) foi muitíssimo 
bem estudada, nas condições atuais, bem entendido. Razão por que nos é fácil descrevê-la 
(LEONTIEV, 2004, p.110). 
42 Leontiev (2004) vai apresentar como exemplo dos órgãos da motricidade exterior que já se 
desenvolvem nos seres terrestres, que é fruto das operações complexas exigidas na vida terrestre 
(correr, trepar, perseguir uma presa, transpor obstáculos etc.), o que produz um processo crescente 
de corticalização das funções motrizes, “de modo que o pleno desenvolvimento das operações nos 
animais produz-se em relação com o desenvolvimento do córtex”, que a partir das diferenciações das 
operações irá no estágio do psiquismo constituir “uma nova forma de fixação da experiência animal, a 
fixação sob a forma de hábitos motrizes (operações fixadas)” (2004, p.46, acréscimo nosso).  
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participantes do trabalho. As suas ações comunicam um sentido ao 
objeto da ação do batedor. O inverso é igualmente verdadeiro: só as 
ações do batedor justificam as ações do homem que espreita o 
animal e lhe dão sentido; sem a adoção do batedor, a espera seria 
desprovida de sentido e injustificada (LEONTIEV, 2004, p.85, grifo 
meu). 

 

Leontiev (2004) ainda faz questão de reafirmar a importância do que Lukács 

(1979) chama de prévia-ideação para realização da ação, 

 
[...] Para que um homem se encarregue da sua função de batedor é 
necessário que as suas ações estejam numa correlação para que ela 
“exista para ele”; em outros termos, é preciso que o sentido das suas 
ações se descubra, que ele tenha consciência dele. A consequência 
do significado de uma ação realiza-se sob a forma de reflexo do seu 
objeto enquanto fim consciente (LEONTIEV, 2004, p.86, grifo meu). 

 

A partir desta discussão aparece a preocupação de no ensino da Educação 

Física dar maior atenção à experiência como fundamento para a fixação das 

operações motoras, a criação do “hábito”. Isso irá requerer das crianças apropriação 

de conhecimentos que colaborem na formação de sentido para executar as ações 

solicitadas, ou seja, para ter consciência dele. Vemos nessa empreitada a 

importância das “tarefas”43 na determinação  do nível dominante da atividade 

exigida, a fim de que ações possam ser internalizadas com o objetivo de serem 

resolvidas da forma mais simples possível, com exemplificado por Leontiev, 

 
Para o atirador experimentado, estes diferentes processos não são 
ações diferentes. Os fins correspondentes não se distinguem na sua 
consciência. O atirador não diz: “Agora devo por a arma no 
ombro, agora retenho a minha respiração etc.”. Na sua 
consciência só há um único fim: atingir o alvo. Isto significa que ele 
domina as operações motrizes que o tiro exige (LEONTIEV, 2004, 
p.110, grifo meu). 

 

A partir destas colaborações avançamos por incorporação em relação às 

tendências biologizantes do ensino da Educação Física, uma vez que não abrimos 

mão de trabalhar o desenvolvimento das habilidades motoras e das valências físicas 

das crianças, porém damos um salto de qualidade ao valorizar a formação dos 

conceitos e da consciência das ações por elas realizadas. É preciso defender, 

                                                           
43 (Nós chamamos tarefa [...] um dado fim em determinadas condições) (LEONTIEV, 2004, p.112). 
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inclusive, a automatização de operações isoladas, o que requer repetição44 -, já que 

com isso permitimos uma maior liberdade da atenção da criança para 

desenvolvimento de outras funções, conforme indica Luria, 

 

Enquanto as operações isoladas não se automatizam, a execução de 
cada uma delas constitui o objetivo de certa parte da atividade e atrai 
para si a atenção. Basta lembrar como fica tensa a atenção de um 
atirador inexperiente ao puxar o gatilho ou a sensação de um 
datilógrafo iniciante a cada batida no teclado. Quando a atividade se 
automatiza, certas operações que a compõem deixam de atrair a 
atenção e passam a desenvolver-se sem conscientização, ao passo 
que o objetivo fundamental continua conscientizado [...]. Tudo isso 
mostra que o sentido da atenção é determinado pela estrutura 
psicológica da atividade e depende essencialmente do grau de sua 
automatização [...] (LURIA, 1991, p.5 apud MARTINS, 2013, p.147). 

 

Martins (2013), ao discutir o papel de primeira grandeza das sensações na 

formação da imagem subjetiva da realidade objetiva, traz à tona a importância das 

sensações proprioceptivas, as quais se desenvolvem principalmente nas atividades 

da Cultura Corporal, e devem ser objeto da educação desde a mais tenra idade. 

 
[...] as sensações proprioceptivas, das quais resultam as informações 
a cerca da posição do corpo no espaço e, sobretudo, dos 
movimentos requeridos à execução das ações, tornando-se 
indispensáveis à regulação dos mesmos. Seus receptores localizam-
se nos músculos, tendões e ligamentos, promovendo o que também 
se denomina “sensibilidade profunda”. A consciência sensorial do 
“esquema corporal” resulta, essencialmente, do desenvolvimento da 
acuidade sensorial proprioceptiva, na qual se inclui a sensação de 
equilíbrio ou “sensação estática” (MARTINS, 2013, p.124).  

 
Diante do exposto até aqui, identifico a necessidade e a urgência do ensino 

da Educação Física transponha os limites da aparência da ação humana, que é o 

movimento. A Educação Física brasileira ficou muito tempo valorizando o ensino e a 

crítica apenas à forma aparente da ação (em diferentes perspectivas: positivistas, 

fenomenológicas, e pós-modernas), e muitos dos seus críticos atuaram de forma 

maniqueísta, desconsiderando a sua importância (alguns culturalistas), motivo pelo 

qual não tiveram êxito na apropriação do fenômeno na sua totalidade.  

Portanto, reconheço que é fundamental no processo de escolarização 

desenvolver os sentidos e significados da ação humana, e essa deve ser a 

                                                           
44 Execrada pelos ferozes críticos da Educação Física tradicional. 
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orientação para o ensino da Educação Física escolar, proporcionando aos 

estudantes a apropriação da essência e da aparência da ação humana, 

desenvolvendo um ensino que dê conta da totalidade. Até porque, conforme Marx, 

“[...] toda ciência seria supérflua se houvesse coincidência imediata entre a 

aparência e a essência das coisas [...]” (2008, p.1080). 

O ensino da Educação Física fundamentado na abordagem Crítico-

Superadora ao valorizar o ensino da ação humana deve pautar-se pela transmissão 

das mais variadas técnicas empregadas no âmbito das atividades da Cultura 

Corporal. Assim, para aprofundar esta discussão, apresento no próximo tópico a 

importância do ensino da técnica, enquanto um modo de agir exclusivamente 

humano que serve para diminuir as dificuldades humanas na sua subsistência, e que 

precisa ser socializada com os demais humanos, principalmente com as novas 

gerações, já que esta conquista não é possível de ser repassada pela 

hereditariedade. 

 

 

2.3 A CULTURA CORPORAL E A IMPORTÃNCIA DO ENSINO DA TÉCNICA 
 

 

Neste tópico abordo uma dimensão humana por vezes mal interpretada e 

negligenciada na Educação Física brasileira, a técnica. A tradição médico-higienista 

da Educação Física brasileira, a esportivização da Educação Física, junto à 

influência das instituições militares responsáveis pelos primeiros espaços de ensino, 

deixou como legado um ensino limitado a exercitação repetitiva, e um exacerbado 

aprimoramento técnico combinado com uma pedagogia que restringia a reflexão 

sobre o que era realizado (TAFFAREL, 1993). Frente a esta tendência hegemônica 

muitas correntes “críticas” avançaram numa negação de tudo que existia nesta 

experiência, e entre eles o ensino da técnica nas aulas de Educação Física. Numa 

tentativa de superação por negação desenvolveu-se no campo “crítico” da Educação 

Física uma subsunção do ensino das técnicas. Isto é evidenciado nas abordagens 

do ensino da Educação Física escolanovistas que apresentam uma transformação 

didática dos conteúdos, suprimindo a preocupação com o desenvolvimento de 

habilidades técnicas.  
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Aqui aponto argumentos que avançam numa crítica que visa superar por 

incorporação a Educação Física tecnicista e que se contrapõem às tendências 

contemporâneas que negligenciam o ensino da técnica, demonstrando a 

impossibilidade de tratar o ensino da Cultura Corporal sem trabalhar com o ensino 

das diferentes técnicas presentes nas atividades da Cultura Corporal.  

 
 

A técnica, de qualquer tipo, constitui uma propriedade inerente à 
ação humana sobre o mundo e exprime por essência a qualidade do 
homem, como o ser vivo, único em todo o processo biológico, que se 
apodera subjetivamente das conexões lógicas existentes entre os 
corpos e os fatos da realidade e as transfere, por invenção e 
construção, para outros corpos, as máquinas, graças aos quais vai 
alterar a natureza, com uma capacidade de ação imensamente 
superior à que caberia aos seus instrumentos inatos, os membros de 
que é dotado (VIEIRA PINTO, 2005, p. 137-138). 

 

A criação da técnica só foi possível por conta do desenvolvimento superior 

que os seres humanos atingiram por meio do trabalho, onde o principal resultado 

desta atividade foi o próprio humano45, que na produção da sua existência 

estabeleceu um patamar de relação diferenciado com a natureza e com os outros 

animais, o que propiciou mudanças cruciais, inclusive orgânicas como o 

desenvolvimento de um cérebro pensante46.  

 

Pode-se dizer com razão estar a técnica ligada à vida, não em 
sentido idealista e generalizadamente, mas no sentido de depender 
da produção, pela vida, do seu produto mais elevado, o cérebro 
humano. Graças à estrutura e funções deste órgão tornou-se 
possível a formação de ideias abstratas, que, assumindo o valor de 
finalidades, irão dirigir no animal humano a criação dos bens de que 
necessita, segundo modalidades livres, que faltam nas espécies 
inferiores, nas quais a vida determina com a antecipação o curso dos 
atos a serem cumpridos para alcançarem fins, que também lhes 
impõe, de simples conservação e reprodução vital. A capacidade de 

                                                           
45 Importa reconhecer que a técnica é sempre o modo pelo qual a vida, na forma consciente, resolve 
racionalmente a contradição entre o animal que tem exigências de sobrevivência só capazes de 
serem satisfeitas por uma iniciativa e o mundo físico e social onde se acha [...] O deslocamento do 
centro da gravidade da questão explica a dificuldade de perceber que o principal produto do 
homem é ele mesmo. Só secundariamente, e por via da necessidade de conquistar a 
existência, o termo “produção” adquire sentido quando aplicado aos objetos que 
manifestamente lhe saem as mãos (VIEIRA PINTO, 2005, p.149, grifo nosso). 
46 No homem, a vida se exprime em forma superior pela criação da técnica, porque em vez de dar as 
armas prontas e imutáveis ao animal, a saber, as condutas defensivas e ofensivas necessárias, ela 
deu-lhe a fábrica em que as forjará, o cérebro pensante, à medida das exigências que se forem 
apresentando (VIEIRA PINTO, 2005, p.147). 
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invenção, de que a técnica é a manifestação exterior, define um 
produto, sem dúvida, mas existe unicamente no homem (VIEIRA 
PINTO, 2005, p.146). 

 

Por isso, para entendermos a técnica e destrelar qualquer possibilidade de 

explicação idealista consideramos imprescindível à exposição da importância do 

pensamento e da consciência humana na formação do ser social. 

 
A técnica autêntica só aparece com o surgimento da consciência, 
porque exige a percepção da relação contraditória do existente 
humano com o meio. Sendo um conceito abstrato, essa apreensão 
só pode ocorrer quando a evolução do sistema nervoso central 
galgou um grau de aperfeiçoamento que lhe permite compor tal ideia. 
Para isso faz-se mister o exercício o trabalho, fundamento social 
objetivo do ato do pensamento (VIEIRA PINTO, 2005, p.148). 

 

Ao desenvolver a capacidade de pensar, uma faculdade que o possibilita 

entender os fenômenos e as relações que os envolve para além dos limites da sua 

percepção imediata, abriu para os seres humanos um campo múltiplo de intervenção 

na realidade e na sua autoformação, daí a importância de identificar as bases da 

formação do pensamento. 

 

Chamamos pensamento em sentido próprio, o processo de reflexo 
consciente da realidade, nas suas propriedades, ligações e 
relações objetivas, incluindo os mesmos objetos inacessíveis, à 
percepção sensível imediata. O homem, por exemplo, não percebe 
os raios ultravioletas, mas nem por isso desconhece a sua existência 
e as suas propriedades. Que torna possível este conhecimento? Ele 
é possível por via de mediações. É esta via que é a via do 
pensamento. O seu princípio geral é que submetemos as coisas à 
prova de outras coisas e, tomando consciência das relações e 
interações que se estabelecem entre elas, julgamos a partir das 
modificações que aí percebemos, as propriedades que nos não são 
diretamente acessíveis (LEONTIEV, 2004, p.90, grifo nosso). 

 

Isto posto, abre-se um campo de discussão que se contrapõe às 

compreensões dualistas de corpo e mente, como se fosse possível realizar alguma 

atividade humana sem intervenção direta do pensamento. No seu estudo sobre o 

conceito de tecnologia, Álvaro Vieira Pinto (2005) também destacará o papel do 

pensamento, apontando como um reflexo da realidade de ordem superior com forte 

base material. 
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Cria-se, assim, com o apoio nas estruturas nervosas 
correspondentes que começam então a aparecer e a funcionar, a 
faculdade de elaboração das ideias gerais. Abre-se aos poucos o 
campo ilimitado do pensamento, em sua qualidade de reflexo, de 
ordem superior, da realidade circundante. A progressiva formação de 
ideias abstratas parece, ao olhar superficial, representar o fator 
dirigente, sendo os demais subordinados. Na verdade não é assim, 
nem poderia ser, pois a separação entre técnica, produção e 
conhecimento, se confinada no campo formal, torna-se naturalmente 
errônea (VIEIRA PINTO, 2005, p.198). 

 

Esse processo especial e superior de reflexo da realidade acarreta 

diretamente modificações na formação da consciência, que servirão para uma 

intervenção mais complexa dos seres humanos na realidade circundante, e 

possibilitará o aparecimento também das atividades da Cultura Corporal. 

 

[...] Hoje poderemos considerar como assente que a evolução 
acarreta também uma modificação das particularidades qualitativas 
do psiquismo humano [...] Vimos que a passagem à humanidade era 
acompanhada de uma mudança do tipo geral de reflexo psíquico e 
do aparecimento de um tipo superior de psiquismo: a consciência [...] 
Razão que podemos pensar que uma transformação radical das 
relações de produção acarreta uma transformação não menos radical 
da consciência humana, que se torna diferente qualitativamente 
(LEONTIEV, 2004, p.96-97). 

 

A atividade consciente dirigida por finalidades que dá origem a consciência, 

uma marca exclusiva da espécie humana, não tem nada de metafísica, sua origem é 

encontrada nos elementos concretos que envolvem a sua relação com a natureza e 

com os demais humanos, Leontiev faz questão de reforçar repetidas vezes a base 

material que permite a origem da consciência. 

 
É o conteúdo sensível (sensações, imagens de percepção, 
representações) que cria a base e as condições de toda consciência. 
De certo modo, é o tecido material da consciência que cria a riqueza 
e as cores do reflexo consciente do mundo. Por outro lado, este 
conteúdo é imediato na consciência; ele é aquilo que cria 
diretamente “a transformação da energia do estímulo exterior em fato 
de consciência”. Mas na medida em que este “componente” é a base 
e a condição de toda consciência, ele não exprime em si toda a 
especificidade da consciência (LEONTIEV, 2004, p.105). 
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No esforço de não abrir concessões as correntes idealistas47, presentes no 

âmbito da psicologia e da filosofia, que atribuem muitas vezes uma autonomia da 

consciência em relação a realidade concreta e ao ser social, Leontiev vai fazer 

questão de demarcar a imbricada relação da consciência com a produção da vida. 

 

Vimos já que não é indiferente, bem pelo contrário, qualquer 
inadequação da consciência e da tomada de consciência; e com 
efeito, por detrás dela dissimula-se a inadequação da própria vida, 
pois a consciência não é apenas um “epifenômeno” ou “um 
fenômeno anexo”; a consciência é também condição necessária 
da vida. Isto explica a aspiração inevitável para superar esta 
inadequação (LEONTIEV, 2004, p.141-142, grifos meus). 

 

Esta reflexão permite entender o modo alienado do desenvolvimento da 

consciência numa sociedade de classes, regida pelo modo de produção capitalista. 

Em acordo com a forma alienada de produção e reprodução da vida, "a penetração 

na consciência destas relações traduz-se psicologicamente pela “desintegração” da 

sua estrutura geral que caracteriza o aparecimento de uma relação de alienação 

entre os sentidos48 e as significações49, nas quais o seu mundo e a sua própria 

vida se refratam para o homem "(LEONTIEV, 2004, p.133, grifos meus). 

                                                           
47 Mas o que julgamos primordial e não encontramos nas concepções aqui resumidamente referidas 
[Metafísicas], e em outras a que não aludimos, é o ponto de partida correto, que nos oferece a 
possibilidade de ingressar por um caminho certo no âmago do problema. Ora parece-nos que o 
marco inicial da estrada só nos pode ser dado pela consideração da realidade do homem no mundo e 
pelas condições, primordialmente biológicas, exercendo-se, nos estágios superiores de hominização, 
na forma de determinações sociais em que o ser humano é obrigado a existir. Sem ter assegurada a 
existência material não lhe seria possível entregar-se ao trabalho do pensamento. E em virtude dos 
fundamentos biológicos do seu ser, a capacidade psíquica está antecipadamente vinculada à 
execução de um conjunto de atos úteis, que nos animais inferiores são comandados por um código 
genético normalmente inflexível, expresso na estrutura do psiquismo de cada nível, cada animal, 
cada espécie são dotados. No homem, tal conjunto de atos úteis tem caráter livre, não está 
predeterminado na herança da espécie ou nas particularidades de cada indivíduo, mas resume-se na 
imposição de cimentarem os alicerces para a construção das bases do pensamento teórico. No ser 
humano o estoque de determinações genéticas conduz à criação de órgãos nervosos de 
complexidade superior e inédita na série animal, de modo que a natureza lhe entrega o cuidado e a 
obrigação de prover-se por si mesmo, livremente, dos meios para garantir a subsistência. Assim 
como nos seres vivos inferiores, são meios armazenados e transmitidos de uma geração para a 
outra, porém neste caso tal armazenagem não é interna, não está inserida no código genético que o 
homem transporta nos cromossomos, mas é externa, e se acha contida na linguagem escrita que 
representa o segundo sistema de transmissão de conhecimento e de condutas eficazes, isto é, de 
técnicas, de cultura (VIEIRA PINTO, 2005, p.154 -155). 
48 [...] De um ponto de vista psicológico concreto, este sentido consciente é criado pela relação 
objetiva que se reflete no cérebro do homem, entre aquilo que o incita a agir e aquilo para o qual a 
sua ação se orienta como resultado imediato. Por outras palavras, o sentido consciente traduz a 
relação motivo ao fim. Devemos apenas sublinhar que não utilizamos o termo “motivo” para 
designar o sentimento de uma necessidade; ele designa aquilo em que a necessidade se 
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Coerente com seus argumentos, Leontiev aponta que a luta pela modificação 

do modo de produzir a vida poderá propiciar a “reintegração” da consciência humana 

que intervém com a reorganização radical da sociedade é que começa o seu 

desenvolvimento realmente livre e completo (LEONTIEV, 2004, p.147). Porém o 

autor destaca que este processo não se dá de forma direta e imediata. 

 

A metamorfose da consciência não toca imediatamente todos os 
aspectos da vida, todas as ligações do homem ao mundo. Quando 
da primeira aparição da consciência, a realidade não apareceu de 
súbito na sua totalidade sob uma iluminação nova; no princípio, uma 
grande parte da realidade guarda a sua iluminação anterior 
porque as significações, as representações e as ideias não se 
modificam automaticamente, desde que perderam o seu terreno 
nas condições objetivas da vida. Elas podem conservar a sua 
força como preconceitos e muitas vezes só após uma luta 
perseverante é que elas acabam por perder o seu prestígio aos 
olhos dos homens (LEONTIEV, 2004, p.148, grifos meus). 

 

A partir destas considerações, podemos agora nos dedicar ao debate sobre a 

técnica apresentado por Vieira Pinto (2005). O autor desenvolve um debate de 

cunho materialista que não faz, assim como Leontiev, nenhuma concessão às 

tendências a-históricas e idealistas, que na sua avaliação contribuem 

intencionalmente para dificultar a compreensão dos seres humanos da realidade 

concreta, favorecendo muitas vezes os interesses da classe dominante. Os desvios 

na discussão da técnica de uma base material e que tenha o ser social como fator 

central não serão tolerados pelo autor50. 

                                                                                                                                                                                     
concretiza de objetivo nas condições consideradas e para as quais a atividade orienta, o que a 
estimula (LEONTIEV, 2004, p.103-104, grifo nosso). 
49 [...] a significação é, entrada na minha consciência (mais ou menos plenamente e sob todos os 
seus aspectos), o reflexo generalizado da realidade elaborada pela humanidade e fixado sob a forma 
de conceitos, de um saber ou mesmo de um saber-fazer (“modo de ação” generalizado, norma de 
comportamento etc.) (LEONTIEV, 2004, p.102). 
[...] é aquilo que num objeto ou fenômeno se descobre objetivamente num sistema de ligações, de 
interações e de relações objetivas. A significação é refletida e fixada na linguagem, o que lhe confere 
a sua estabilidade. Sob a forma de significações linguísticas, constitui o conteúdo da consciência 
social; entretanto no conteúdo da consciência social, torna-se assim a “consciência real” dos 
indivíduos, objetivando em o sentido subjetivo que o refletido tem para eles (LEONTIEV, 2004, 
p.100).  
50 A substantivação da técnica destina-se a realizar, de má fé, a adjetivação do homem. Para os 
efeitos intentados pelos pensadores atrelados aos interesses dos grupos sociais poderosos, convém, 
mediante a antropomorfização da técnica, fazer passar para segundo plano o papel real 
desempenhado pelos homens, na verdade as massas trabalhadoras, na construção da história. 
Numa manobra de auto-inocentamento histórico, que julgamos dever moral da consciência crítica 
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No desafio de contribuir com a atualização da perspectiva Crítico-Superadora 

e na formulação do objeto de ensino da Educação Física, identifico que o debate 

sobre a técnica é uma importante demanda para dirimir compreensões equivocadas 

sobre o não ensino das técnicas nas aulas de Educação Física, principalmente se 

referenciando na perspectiva Crítico-Superadora, uma vez que os próprios autores 

fizeram questão de afirmar que “esta forma de organizar o conhecimento não 

desconsidera a necessidade do domínio dos elementos técnicos e táticos, todavia 

não os coloca como exclusivos e únicos conteúdos da aprendizagem” (COLETIVO 

DE AUTORES, 2009, p. 41). 

A abordagem Critico-Superadora, ao tratar dos ciclos de escolarização e dos 

princípios curriculares para o trato com o conhecimento (COLETIVO DE AUTORES, 

2009), indica, no primeiro ciclo, o trato com o conteúdo, com possibilidades de ação, 

a sistematização, ampliação e aprofundamento do conhecimento com autodomínio 

de técnicas em forma de habilidades humanas que propiciam o automatismo e a 

condição de liberdade e de criatividade.  

Neste caminho, apresento nos próximos parágrafos as principais 

contribuições de Álvaro Vieira Pinto sobre a técnica que serão fundamentais para 

nossa investigação sobre o desenvolvimento das atividades da Cultura Corporal. É 

importante destacar que, para Vieira Pinto (2005), uma questão crucial é entender a 

técnica como exclusividade dos humanos, formulação que se alinha ao debatido até 

aqui por meio das contribuições de Leontiev, Marx, e Engels. 

 

Não parece conveniente chamar de “técnica” a prática dos atos 
executados pela matéria viva desde que principia a se organizar com 
caráter vivo até as formas animais mais superiores porém irracionais. 
O termo tem aplicação justa quando designa a execução 
humana de atos de produção e defesa da vida, feitos por força 
de um processo qualitativamente diferente, impossível de 

                                                                                                                                                                                     

denunciar, os detentores do poder social transferem para uma abstração, um conceito ideal, as 
responsabilidades objetivas que de fato cabem a indivíduos perfeitamente concretos e identificados. 
A substantivação da técnica não representa portanto um lapso chocante. Estabelece a escamoteação 
que servirá de ponto de partida para a formação de um sem-número de pseudoproblemas, de 
formulações inconsistentes nas quais a razão se perde, despendendo energia em vão, para buscar o 
entendimento de teorias propositadamente ininteligíveis, desnorteadoras e resolver falsas questões 
propostas como puro despistamento da inteligência curiosa, à qual são dadas tarefas ociosas, com a 
simples finalidade de mantê-la inutilmente ocupada. As várias modalidades de desvio da correta 
apreensão do tema da natureza da tecnologia servem para manter presa a atenção dos leitores e a 
dos próprios pensadores, que, em sua maioria, são as primeiras vítimas da confusão transmitida aos 
outros. [...] A consideração substantivada da técnica oculta intencionalmente o papel do 
homem (VIEIRA PINTO, 2005, p.180, grifo nosso). 
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encontrar-se nos brutos, a saber o condicionamento da ação a 
finalidades conscientemente concebidas (VIEIRA PINTO, 2005, 
p.156, grifos meus). 

 

Não existe técnica fora do mundo humano, na resolução de suas 

necessidades mediadas pelo trabalho, o ser social desenvolve meios e formas 

materiais e ideais propriamente humana para atender suas necessidades, por isso 

Vieira Pinto (2005) diz que a técnica pertence exclusivamente a história natural da 

cultura51. 

 

Foi o homem que, ao se desenvolver, ao se tornar capaz de 
conceber o mundo numa infinidade de ideias particulares, nas quais 
se manifesta o grau que atingiu seu desenvolvimento intelectual, 
decorrente do aperfeiçoamento dos órgãos perceptivos e cerebrais, 
desenvolveu como consequência a técnica, simples modo de 
ação sobre o mundo e continuação direta, agora consciente, 
volitiva, intencional, do que a natureza fazia em favor das espécies 
inferiores para alcançar o mesmo fim, garantir a subsistência do ser 
vivo (VIEIRA PINTO, 2005, p.159, grifos meus). 

 

De forma dialética a técnica é produto da ação humana e ao mesmo tempo 

contribui na formação do ser social52, os impactos do uso da técnica na produção da 

existência promovem novas contradições que impõe novas necessidades aos seres 

humanos, que por sua vez seguirão promovendo novas técnicas para resolução dos 

novos problemas, o que abre um campo ilimitado no desenvolvimento da espécie.  

 

A técnica, representando a solução da contradição objetiva de uma 
dificuldade com que o homem se depara, na consecução de uma 
finalidade, significa em princípio enriquecimento e melhora da 
espécie ao dotá-la de maior poder produtivo. O caráter ético a ela 
figuradamente atribuído reflete ao uso social que fazem desse poder 
os grupos dirigentes detentores do comando do processo coletivo, 
aos quais incumbe a responsabilidade de fazer chegar a todos os 
membros da sociedade os benefícios propiciados pelas conquistas 
tecnológicas. Se esta condição não se verifica, a técnica, aceitando 
hipoteticamente a personificação dela, não carrega a menor culpa, só 

                                                           
51 Por isso a história natural do homem apresenta-se agora sob a forma de história natural da cultura. 
A técnica pertence exclusivamente a esta última. A história natural da cultura tem de ser entendida 
em função do movimento da base material onde assenta (VIEIRA PINTO, 2005, p.166). 
52 [...] o ato de incorporar, mediante a técnica, sua finalidade subjetiva ao mundo objetivo altera este 
último e o faz revelar à consciência novos aspectos do ser material, que serão imediatamente 
absorvidos, na qualidade de conhecimentos científicos, na qualidade de conhecimentos científicos 
adicionais para o simultâneo desenvolvimento da produção e de técnicas inéditas (VIEIRA PINTO, 
2005, p.195-196). 
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sendo responsáveis aqueles que dispõem do poder de realizar a 
opção relativa ao uso a lhe ser dado (VIEIRA PINTO, 2005, p.169). 

 

Conforme contribuição do autor é perceptível que o problema não se encontra 

na técnica, mas sim nas relações sociais de produção, que na sociedade capitalista 

restringe os benefícios do uso das técnicas mais elaboradas e seus produtos a 

apenas uma parte restrita e diminuta da população, a classe dominante. Assim, no 

âmbito da Educação Física a negação do ensino da técnica colabora com a 

tendência hegemônica de negar a classe trabalhadora o acesso às técnicas 

vinculadas com as atividades da Cultura Corporal, por isso nossa preocupação com 

as proposições de ensino que defendem esta tese equivocada no seio das escolas 

públicas. 

Seguindo a discussão é imprescindível identificar tal qual apontado pelo autor 

que “a contradição habita o coração da técnica”, seus elementos conservadores e 

revolucionários são essenciais para seu desenvolvimento. 

 

Nenhum de seus aspectos deixa de acompanhar-se do aspecto 
oposto. Para exemplificar, façamos referência a um par de contrários 
de suprema importância. Toda técnica revela-se ao mesmo tempo 
conservadora e revolucionária. Conservadora, porque aconselha a 
repetição dos mesmos atos para alcançar os mesmos objetivos, e 
ainda conduz a preferir estes, uma vez que para eles já se conhece o 
tipo de operação – o que a cibernética chama de algoritmo – que 
leva a obtê-los. Vista assim a técnica tem influência estacionária, e 
se não fosse contradita por si mesma, em razão do aspecto oposto 
nela existente, levaria a estagnar a produção dos bens no estágio em 
que se encontra em cada momento. Não permitiria o surgimento do 
novo, que supõe outras máquinas e métodos, para substituir os 
manejados em cada momento com resultados abundantes e sem 
risco de insucesso. Mas ao aspecto estático se contrapõe o lado 
revolucionário da técnica. O aspecto conservador constitui 
naturalmente um freio no estabelecimento de novas finalidades, 
conduz à repetição dos objetivos conhecidos e aos procedimentos 
admitidos como úteis. Porém, sendo um freio, suscita a superação 
por novas formas de produção técnica, numa série indefinida, na qual 
se patenteia a verdade da lei dialética universal da negação da 
negação (VIEIRA PINTO, 2005, p.208). 

 

Por entender a técnica do ponto de vista histórico, ao contrário das tendências 

teóricas irracionalistas que colocam a técnica como responsável das mazelas da 

humanidade, Vieira Pinto (2005) irá tratá-la como a mais gloriosa criação do homem, 

uma vez que a mesma pode possibilitar a construção de formas de vida cada vez 

mais humana. 
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Portanto, o progresso técnico, denunciado como maligno pela 
consciência simplista, manifesta na verdade a mais gloriosa e 
benéfica criação do homem, porquanto é aquela que lhe permite 
evoluir, passando a condições de vida mais humanas ao longo do 
segmento cultural de sua evolução animal (VIEIRA PINTO, 2005, 
p.187). 

 

E é por isso que Vieira Pinto (2005) insiste que a técnica deve ser entendida 

em função do homem.  

 

Considerando o essencial da técnica é o homem como tal que, pela 
finalidade que dá à ação, abre a esta possibilidade de adquirir caráter 
técnico. Isso acontece quando a ação intentada conduz à 
consecução da finalidade que a determina. Estabelece-se, em caso 
positivo, na qualidade de elemento cultural, a fixação do 
procedimento de ação, que se torna “técnica”, cujo 
conhecimento é indispensável a todo indivíduo se quiser 
alcançar a mesma finalidade (VIEIRA PINTO, 2005, p.191, grifo 
meu). 

 

Na sociedade de classes as conquistas sociais decorrentes do 

desenvolvimento da técnica não são compartilhadas de forma igualitária, o que cria 

impedimentos sérios para o desenvolvimento dos seres humanos, já que o processo 

de alienação afeta de forma diferente tanto os produtores de riqueza, como os 

possuidores de riqueza. As contradições desta forma de organização social expõe o 

usuário da técnica a impossibilidade de usufruir livremente os resultados positivos do 

seu intento, o que expressa o grau de alienação, onde o acesso a produção humana 

se dá de forma diferenciada, o que, conforme aqui já discutido, forja possibilidades 

de desenvolvimento desiguais entre os diferentes indivíduos de classes distintas. 

Daí que, na perspectiva da emancipação humana, é importante e urgente que a 

classe trabalhadora acesse as técnicas, os meios necessários para sua produção, e 

também seus resultados. 

 

São sempre as massas trabalhadoras que fazem a história, mas 
tendo de fazê-la nas condições objetivas em que são obrigadas a 
trabalhar em cada época, a alteração das disponibilidades de 
técnicas, propiciadas pelo conhecimento da realidade, passa a ser 
um condicionamento de significativo alcance. Ao contrário do que 
exprimem as concepções ingênuas, a técnica em si não move a 
história. Quem impulsiona é a consciência dos homens, que 
mediante a técnica, entre outros recursos, investiga a realidade 
objetiva no campo físico e no sistema de relações sociais, e se 
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dispõe a intervir produzindo modificações historicamente visíveis. 
Nenhuma técnica existe a não ser como fruto de determinada 
compreensão das propriedades dos corpos e da interação dos 
fenômenos. Se exerce alguma influência sobre a consciência, 
enquanto reflexo de possibilidades da ação humana sobre a 
natureza, por outro lado a mudança na concepção que o homem tem 
da realidade irá expressar-se em ganhos adicionais de 
conhecimentos, que serão convertidos em outras realizações 
técnicas, as quais por sua vez irão dar à consciência diferente 
imagem do mundo, e assim por diante, num progresso sem fim 
(VIEIRA PINTO, 2005, p.173 -174). 

 

Somente depois desta complexa discussão materialista sobre a técnica é que 

Vieira Pinto irá, ainda que de forma sintética, esboçar as questões referentes ao que 

ele chama de técnicas lúdicas, questão que oferece novos elementos para nossa 

discussão sobre o objeto de estudo da Educação Física.  As técnicas lúdicas são 

resultado direto do grau de organização produtiva e cultural que a espécie humana 

atingiu, as mesmas se desenvolvem a partir do trabalho, porém seus objetivos se 

concentram no campo das finalidades gratuitas, que o ser social impõe a si mesmo 

por meio das conquistas culturais53 e visa atender necessidades sociais constituídas 

historicamente.  

 

Mas o exercício contínuo da atividade técnica primordial em que 
consiste verdadeiramente o processo de hominização, agora, tal qual 
no passado, em pleno curso e dependendo do estabelecimento, pelo 
pensamento, da finalidade de superar as oposições exteriores, dá 
origem a um segundo gênero de atividades do cérebro humano, 
as que se destinam a satisfazer finalidades que são produto do 
próprio pensamento, sem correspondência obrigatória com 
situações restritivas impostas pelo meio. É uma elaboração livre, 
por isso chamada lúdica, fundada nas exigências da espécie anterior, 
necessárias, irrecusáveis [...] aquela que se condiciona a finalidade 
gratuitas surgidas pela vontade de imitação, não necessária, de atos 
efetivamente imperiosos como a caça, a contenda afinal, de que 
nascem os esportes e a luta contra os elementos (VIEIRA PINTO, 
2005, p.210 – 211, grifo meu). 

 

                                                           
53 Quando, porém, consideramos a biologia do homem, da qual a cultura constitui o segmento 
superior, a prática da criação artística e o dispêndio intelectual ou muscular livre aparecem com 
caráter de atividade cultural, e por isso indispensável para alguns indivíduos, a ela inclinados, na 
etapa superior considerada. Toda cultura terá assim uma arte, um tipo de jogos, esportes e 
divertimentos, que permitem expandir-se, na dependência dos demais dados culturais não 
prazenteiros, as técnicas produtivas de objetos e bens, que irão dar suporte às atividades artísticas 
ou da mera competição lúdica (VIEIRA PINTO, 2005, p.211-212). 
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Independente das determinações biológicas as técnicas lúdicas irão atender 

necessidades propriamente humanas, que não são impostas a todos os seres 

humanos por meio da hereditariedade, por isso precisa ser constituída por meio das 

relações sociais e da educação. Embora não tratem de necessidades de primeira 

ordem, essas novas necessidades uma vez constituídas se tornam importantes na 

formação deste ser, o que só poderá ser atendida pela via da transmissão cultural. 

 

A diferença fundamental entre ambos os casos consiste em que a 
contradição imposta pela realidade objetiva, física ou social atinge a 
todos os homens, ou a um ponderável grupo. Não pode ser 
recusada, tendo por isso de ser resolvida por todos, no esforço 
cooperativo de criar o conhecimento do mundo e transformá-lo, 
chamado propriamente trabalho. Quando, porém, a resolução das 
contradições que se apresentam a título de finalidades internas 
não necessárias só surgem no pensamento de alguns 
indivíduos que encontram satisfação interior na realização 
desses fins gratuitos, mesmo que a ligação com o mundo 
objetivo e os condicionamentos daí resultantes não faltem 
nunca, o sentimento da exigência interior, que se vai concretizar 
na obra de arte, no jogo ou no puro exercício esportivo da 
atividade muscular, encontra-se unicamente em poucos 
indivíduos e neles alcança suficiente grau de compulsão para 
levá-los à prática da resolução da contradição sentida (VIEIRA 
PINTO, 2005, p.211, grifo meu). 

 

O desenvolvimento das técnicas lúdicas se dá pari passu ao nível tecnológico 

atingido pela produção da existência humana, já que é do sistema produtivo que são 

extraídos a base material do seu conteúdo e de suas motivações. 

 

Há cem anos atrás, não pertenciam à cultura das áreas tecnicamente 
mais desenvolvidas a arte cinematográfica ou as corridas de 
automóvel, simplesmente, porque não existiam os instrumentos 
materiais que permitem hoje realizá-las. Em compensação, vão-se 
perdendo na cultura automatizada atual as técnicas artísticas e 
esportivas que se viram privadas de apoio na produção corrente, 
passando à categoria de atos culturais desinteressantes ou com 
escasso poder atrativo, pois foram substituídos por meios mecânicos 
ou eletrônicos, com resultados semelhantes, frequentemente 
superiores ou, de todo modo, agora julgados preferíveis (VIEIRA 
PINTO, 2005, p.212). 

 

Ainda que na sua criação as técnicas lúdicas não apareçam comprometidas 

de forma imediata com o sistema produtivo, a mesma possui estreitos laços com o 

mesmo, e por vezes é utilizada como forma compensatória ou acessória da 

produção de bens, como no caso das exercitações físicas implantadas nos plantões 
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das indústrias para compensar e preparar os trabalhadores para o desgaste físico 

dos atuais níveis de exploração da força de trabalho (TEIXEIRA; DIAS, 2011). 

O aspecto que chama a atenção neste estudo é que a criação e a utilização 

das técnicas lúdicas, em geral, ficam restritas na sociedade de classes a minoria da 

população, o que é ocasionado principalmente pela negação do acesso a essas 

técnicas. Assim, essas necessidades que elevam o padrão cultural da humanidade 

ficam restritas a poucos, os quais muitas vezes não sentem a sua falta, uma vez que 

estas necessidades humanas não foram constituídas para si.  

 

Só para um pequeno número de indivíduos as atividades artísticas, 
lúdicas ou esportivas são sentidas como exigência, e se não chegam 
a produzir nada de vitalmente necessário do ponto de vista biológico, 
são atos entretanto realmente indispensáveis enquanto imposições 
culturais, o que vem a ser, do mesmo modo, realizações biológicas 
de um particular animal, se considerarmos a cultura como a forma de 
vida mais elevada na qual ingressou a espécie humana (VIEIRA 
PINTO, 2005, p.212). 

 

A partir do acesso as possibilidades de técnicas lúdicas produzidas até então, 

o indivíduo apossado da produção coletiva poderá incorporar para si necessidades 

culturais que assumirão papel relevante na sua constituição enquanto ser humano. 

  

Em todos estes casos, a finalidade, pertencente em princípio a um 
ato vital coletivo imprescindível, com o tempo torna-se interesse da 
atuação de alguns indivíduos, especializados por suas tendências, e 
termina, por força do uso cultural, por adquirir valor estético positivo, 
definitivamente fixado enquanto atividade criadora distinta (VIEIRA 
PINTO, 2005, p.213). 

 

É possível identificar as contribuições da ontologia do ser social, da Teoria da 

Atividade, e da discussão da técnica e das técnicas lúdicas para justificar 

teoricamente a distinção necessária entre a ação e o movimento no ensino das 

atividades da Cultura Corporal na escola. Além disso, este arcabouço teórico 

permitiu o aprofundamento da explicação Crítico-Superadora no que concerne ao 

papel da Cultura Corporal na formação dos seres humanos, ao demarcar seu 

vínculo original com a atividade vital (o trabalho), sua importância na constituição 

das especificidades humanas, e a necessidade da sua transmissão por meio da 

educação para as novas gerações. 
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Considero que na luta pela elevação do padrão cultural ainda na sociedade 

capitalista nossa tarefa principal é construir nas brechas deste sistema espaços de 

socialização da rica produção humana. A escola ocupa um espaço estratégico neste 

desafio, por isso reconheço, no caso específico da Educação Física, que a nossa 

função é apresentar as novas gerações, de forma sistematizada, as diversas 

atividades da Cultura Corporal, com o fim de formar seres humanos cheios de 

necessidades propriamente humanas e ávidos por atendê-las. 

Uma vez esclarecida até aqui o objeto de ensino da Educação Física, e as 

principais críticas às proposições oficiais, no próximo capítulo discutirei os 

parâmetros teórico-metodológicos de uma Educação Física Crítico-Superadora, que 

explique de forma dialética que o desenvolvimento do pensamento teórico é 

fundamental para a aprendizagem dos conteúdos da Educação Física, 

desmitificando que saber executar é suficiente na apropriação cultural54.  

Isto será importante para darmos um salto de qualidade necessário que 

coloque os conteúdos da Educação Física na Pré-escola não como um meio para o 

desenvolvimento intelectual das crianças, mas que a apropriação dos seus 

conteúdos seja um propulsor do desenvolvimento do psiquismo das crianças. No 

próximo capítulo apresento uma atualização da proposta do primeiro ciclo de 

escolarização da abordagem Crítico-Superadora, a partir das contribuições da teoria 

histórico-cultural sobre a periodização do desenvolvimento infantil, e exponho uma 

proposição de organização do ensino da Educação Física para a Pré-escola, usando 

como exemplo o trato com os conteúdos da Ginástica. 

 

 

                                                           
54 Podemos usar como exemplo o jogador Neymar, ele é um exímio executor dos fundamentos do 
futebol, isso não significa que ele seja um exímio conhecedor do futebol, pois as demais dimensões 
deste conteúdo podem ter sido negadas na sua formação, o que o torna um conhecedor parcial do 
futebol, uma expressão da formação alienada e fragmentada na ordem do capital. 



III – A NECESSIDADE HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA PRÉ-ESCOLA: 
APONTAMENTOS CRÍTICO-SUPERADORES 

 

Há 26 anos o Coletivo de Autores aparecia no cenário da Educação Física 

brasileira apresentando uma proposição metodológica sistematizada para o ensino 

da Cultura Corporal nas escolas, a abordagem Crítico-Superadora, entre as 

contribuições inovadoras destaca-se a proposta de organização do ensino por ciclos 

de escolarização. 

Nos anos que se passaram tanto os estudos da Educação Física escolar 

ampliaram-se, quanto a própria organização institucional da educação escolar 

brasileira se modificou, a partir, em especial, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação - LDB (9394/96) e da implantação da Lei nº. 11.274/2006 que institui a 

obrigatoriedade do Ensino Fundamental com duração de nove anos. A LDB 

(9394/96) inseriu a Educação Infantil como a primeira etapa da Educação Básica, 

transferindo a sua responsabilidade da Assistência Social para a pasta da 

Educação, o que promoveu mudanças significativas na sua organização e no seu 

financiamento, principalmente depois da criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação - FUNDEB, neste intervalo também foram apresentados o Referencial 

Curricular Nacional para Educação Infantil (1997), as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Infantil (2010), e agora em 2017, foi apresentado a Base 

Nacional Comum Curricular para Educação Infantil.  

Diante de tantas mudanças, apresento neste capítulo uma contribuição para 

atualizar a explicação do primeiro ciclo de escolarização proposto pelo Coletivo de 

Autores a partir da periodização do desenvolvimento psíquico da teoria Histórico-

Cultural. Para a abordagem Crítico-Superadora a Pré-escola, o objeto de estudo 

desta tese, estaria incluída no primeiro ciclo que vai da pré-escola até 3ª série (hoje 

4º ano), o ciclo de organização da identidade dos dados da realidade.  

Nesta atualização esboço os fundamentos pedagógicos e psicológicos do 

desenvolvimento do ser humano no período Pré-escolar, destacando os principais 

aspectos que influenciam no planejamento e organização do trabalho pedagógico da 

Educação Física nesta etapa da escolarização. Todavia, esclareço que não 

adentrarei no debate dos fundamentos referente à proposição de organização do 



90 

 

ensino por meio de ciclos, algo importante, mas que neste momento foge aos 

objetivos desta tese. Portanto, referente a concepção de ensino organizado por ciclo 

acompanharei integralmente as orientações do Coletivo de Autores: 

 
Nos ciclos, os conteúdos de ensino são tratados simultaneamente, 
constituindo-se referências que vão se ampliando no pensamento do 
aluno de forma espiralada, desde a constatação de um ou vários 
dados da realidade, até interpretá-los, compreendê-los e explicá-los. 
Dessa forma, os ciclos não se organizam por etapas. Os alunos 
podem lidar com diferentes Ciclos ao mesmo tempo, dependendo 
do(s) dado(s) que esteja (m) sendo tratado(s). Ao introduzir o modelo 
de Ciclos, sem abandonar a referência às séries, busca-se construir 
pouco a pouco as condições para que o atual sistema de seriação 
seja totalmente superado (COLETIVO DE AUTORES, 2009, p. 36).  

 

É a partir deste mesmo direcionamento que discuto aqui uma possibilidade de 

atualização do primeiro ciclo de escolarização, a fim de apresentar um parâmetro 

que contribua para o trabalho no atual formato seriado (dividido por anos), uma vez 

que o professor poderá, por meio da lógica dos ciclos, organizar o ensino dos 

conteúdos a partir de explicações mais abrangentes presentes neste tipo de 

proposição. 

Reconheço nos ciclos de ensino55 a possibilidade mais avançada de 

organização do ensino escolar, mas seu pleno funcionamento requer um 

compromisso institucional e uma reestruturação da organização do funcionamento 

da escola e da rede escolar, algo que não está colocado ainda. A proposição dos 

ciclos é fruto de crítica ao modelo seriado, por isso discutimos os ciclos como um 

avanço por incorporação, o que permite um repensar da organização do ensino na 

maioria das redes que se organizam pela seriação. 

A seguir, neste capítulo, discuto os fundamentos do ensino da Educação 

Física para a Pré-escola,a partir da lógica dos ciclos, articulando com a condição 

real das escolas públicas brasileiras que se organizam pelo formato seriado. 

 

                                                           
55 A lógica dos ciclos sempre apresenta dificuldades para ser assumida pelas instituições. Trata-se de 
uma reviravolta nos tempos e espaços das escolas que contraria sua função social: mediar 
hierarquias econômicas e escolares. Entretanto, consideramos que a ideia de ciclo tem que ser 
defendida, mesmo com os problemas que vivenciamos hoje. Ela só pode ser compreendida como 
uma forma de resistência e, nessas condições, seu funcionamento não será perfeito porque, se as  
concepções de educação e de políticas públicas não forem coerentes, limitarão as possibilidades dos 
ciclos (FREITAS, 2002, p.90).. 
 



91 

 

 

3.1 PRIMEIRO CICLO DE ESCOLARIZAÇÃO: APONTAMENTOS PARA SUA 
ATUALIZAÇÃO 

 

 

Ao longo dos anos de existência da abordagem Crítico-Superadora, muito se 

avançou nos estudos sobre a periodização do desenvolvimento psíquico a partir das 

contribuições da psicologia Histórico-Cultural. As traduções para o português se 

ampliaram, o acesso às obras dos pesquisadores soviéticos ficou mais facilitada, e 

um maior número de pesquisadores nacionais se debruçaram sobre esta discussão, 

o que nos permite hoje apresentar elementos para atualização desta proposição. 

Em entrevista em 2014, a Profª Micheli Ortega Escobar, uma das principais 

responsáveis por esta discussão no Coletivo de Autores, relatou a dificuldade de 

acesso às produções da psicologia Histórico-Cultural, e que naquela época tiveram 

apenas acesso para elaboração do livro ao texto "O homem e a cultura” de Leontiev, 

e alguns outros textos isolados em espanhol. Este relato chamou a atenção de 

todos, pois mesmo com a restrição de fontes foram realizadas reflexões avançadas 

sobre o desenvolvimento humano nesta obra, atuais até os dias de hoje. 

Em 2010, Taffarel et. al. apresentaram uma formulação que atualiza a 

formulação original do primeiro ciclo de escolarização, a lógica e a estrutura da 

formulação permaneceu, o que foi melhorado foi sua exposição: 

 

O primeiro ciclo é o da organização da identidade dos dados da 
realidade. Nele, os dados da realidade aparecem e são identificados 
pelos estudantes de forma difusa, estão misturados, dispersos. A 
escola – e, especificamente, o professor –, através da nova 
abordagem pedagógica, confronta os estudantes com o fenômeno 
em estudo, em situações essencialmente práticas, para que eles 
identifiquem as particularidades, semelhanças, diferenças que 
se apresentam, buscando reconhecer e elaborar as primeiras 
categorias explicativas, que mais tarde se configurarão em 
conceitos sobre o objeto ou fenômeno. Neste ciclo, o estudante se 
encontra no momento da “experiência sensível”, em que 
prevalecem as experiências sensoriais na sua relação com o 
conhecimento. O estudante avança qualitativamente neste ciclo 
quando começa a categorizar os objetos, classificá-los e 
associá-los (TAFFAREL et. al; 2010, p.204, grifo meu). 

 

A partir dessa nova exposição, Melo (2017) em sua tese de doutorado 

enriqueceu a explicação da organização dos ciclos, considerando as contribuições 
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da Teoria da Atividade e da Periodização Histórico-Cultural do desenvolvimento do 

psiquismo humano, apresentando uma nova formulação. Em acordo com estas 

atualizações, apresento neste capítulo contribuições ao primeiro ciclo, a partir das 

preocupações de como pensar o ensino da Educação Física na Pré-escola, neste 

processo trarei ao debate a discussão sobre os principais aspectos que 

fundamentam a periodização Histórico-Cultural, e a participação da Motricidade ao 

longo do desenvolvimento das crianças do primeiro ciclo. 

 

 

3.1.1 Nova organização do primeiro ciclo de escolarização: contribuições da 
periodização histórico-cultural do desenvolvimento infantil 

 

Na procura de critérios objetivos de classificação para a periodização do 

desenvolvimento, Vigotski aponta que os critérios deverão ser oriundos do próprio 

processo real de desenvolvimento, e nesta busca identifica as idades como este 

critério objetivo.  

 

[...] La edad es una categoría objetiva y no convencional, ni 
elegida voluntariamente, ni ficticia. Por ello, los signos de 
separación de la edad no pueden colocarse en cualquier punto de la 
vida del niño, sino tan sólo en aquellos donde acaba 
objetivamente una etapa y empieza otra (VYGOTSKI, 2012, p. 
252, grifo meu).  

 

 

As idades já eram apontadas como critérios por pesquisadores de sua época, 

e a sua importância era consenso entre muitos estudiosos, o mérito de Vigotski foi 

desvencilhar este critério das explicações idealistas e mecanicistas que davam-lhe 

fundamentação até então. Diferente das formulações de cunho idealistas e 

materialistas mecanicistas que identificam como um desdobramento de capacidades 

inatas, onde o desenvolvimento se caracterizaria pelas manifestações, mudanças e 

combinações destas capacidades, Vigotski procurou encontrar no próprio 

desenvolvimento as explicações que orientem uma proposta de sistematização do 

mesmo. Neste intuito é que os seus estudos apontam o surgimento de novas 

formações como um requisito balizador para organizar a periodização do 
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desenvolvimento infantil, condição que o auxiliará na formulação de uma 

compreensão materialista e dialética do desenvolvimento. Nas palavras do autor: 

 

[f] o desarrollo es un proceso continuo de automovimiento, que se 
distingue, en primer lugar, por la permanente aparición y formación 
de lo nuevo, no existente en estados anteriores. Este punto de vista 
sabe captar en el desarrollo algo esencial para la comprensión 
dialéctica del proceso [f]  el, desarrollo se considera como un 
proceso que se distingue por la unidad de lo material y lo psíquico, 
de lo social y lo personal a medida que el niño se va desarrollando 
(VYGOTSKI, 2012, p. 254). 

 

Nesse sentido, buscando identificar e apontar elementos que contribuam na 

compreensão do desenvolvimento, Vigotski, sinteticamente, faz uma apresentação 

da periodização a partir das crises e da lógica que orienta a proposição, 

 

La crisis postnatal separa el período embrional del desarrollo del 
prime año. La crisis del primer año delimita el primer año  de la 
infancia temprana. La crisis de los tres años  es el paso de la infancia 
temprana a la edad preescolar. La crisis de los siete años configura 
el eslabón de enlace entre a edad preescolar y la escolar. Y, 
finalmente, la crisis de los trece años coincide con un viraje en 
desarrollo cuando el niño pasa de la edad escolar a la pubertad. 
Tenemos, por tanto un cuadro lógico, regulado por 
determinadas leyes. Los períodos de crisis que se intercalan 
entre los estables, configuran los puntos críticos, de viraje, en el 
desarrollo, confirmando una vez más que el desarrollo del niño 
es un proceso dialéctico donde el paso de un estadio a otro no 
se realiza por vía evolutiva, sino revolucionaria (VYGOTSKI, 
2012, p. 258, grifo meu).  

 

O quadro do desenvolvimento psíquico organizado por Angelo Antonio 

Abrantes (2012) e adaptado por Melo (2017), a partir da Teoria Histórico-Cultural, 

onde são articulados diferentes elementos da periodização, nos permite uma melhor 

visualização do todo, suas interseções e abrangências.  
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(MELO, 2017) 

 

As contribuições do texto “El problema de la edad” de Vigotski evidenciam a 

relevância das crises para a compreensão do desenvolvimento humano, em 

particular no desenvolvimento das crianças do primeiro ciclo, visto que nesse 

período concentra-se um número grande de crises em comparação com os demais. 

As crises demarcam transições substanciais no desenvolvimento da personalidade, 

novas atividades guias e neoformações são gestadas em curto prazo de tempo.  

 

Los períodos mencionados, visto de fuera, se distinguen por rasgos 
opuestos a las edades estables. En ellos, y a lo largo de un tiempo 
relativamente corto (varios meses, un ano, dos a lo sumo), se 
producen bruscos y fundamentales cambios y desplazamientos, 
modificaciones y rupturas en la personalidad del niño. En muy breve 
espacio de tiempo el niño cambia por entero, se modifican los rasgos 
básicos de su personalidad. Desarrolla de forma brusca, impetuosa, 
que adquiere, en ocasiones, carácter de catástrofe; recuerda un 
curso de acontecimientos revolucionarios tanto por el ritmo de los 
cambios como por el significado de los mismos. Son puntos de viraje 
en desarrollo infantil que tienen, a veces, la forma de agudas crisis. 
[f] Un gran número de niños que viven un período crítico en su 
desarrollo, son difíciles de educar (VYGOTSKI, 2012, p. 256). 

 

A lógica da periodização do desenvolvimento proposta por Vigotsky enriquece 

significativamente a proposta da organização do ensino em ciclos de escolarização 

da abordagem Crítico-Superadora, uma vez que ela orienta sua divisão a partir de 
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critérios objetivos, oriundos do próprio processo de desenvolvimento, a partir de uma 

lógica dialética que articula formações já consolidadas, novas formações, e 

formações projetadas/previstas, sendo o aparecimento de novas formações o fator 

que abre uma nova etapa no desenvolvimento, exigindo assim uma nova orientação 

para o ensino, pois o mesmo necessitará estar ligado às novas formações que se 

esperam, assim impulsionando o desenvolvimento. 

 

Por esa razón, en cada etapa encontramos siempre una nueva 
formación central como una especie de guía para todo el proceso del 
desarrollo que caracteriza la reorganización de toda la personalidad 
del niño sobre una base nueva. En torno a la nueva formación central 
o básica de la edad dada se sitúan y agrupan las restantes nuevas 
formaciones parciales relacionadas con facetas aisladas de la 
personalidad del niño, así como los procesos de desarrollo 
relacionados con las nuevas formaciones de edades anteriores. 
Llamaremos líneas centrales de desarrollo de la edad dadas a los 
procesos que se relacionan de manera más o menos inmediata con 
la nueva formación principal, mientras que todos los demás procesos 
parciales, así como los cambios que se producen en dicha edad 
recibirán el nombre de líneas accesorias de desarrollo (VYGOTSKI, 
2012, p. 262).  

 

Ao organizar os ciclos a partir destas contribuições é possível uma 

organização do ensino, a partir das novas formações próprias das idades que 

compõem cada ciclo, onde o professor tenha a noção precisa do que seja o principal 

e o acessório no processo de desenvolvimento das crianças envolvidas no processo 

de aprendizagem, assim como poderá organizar o ensino com maior clareza, 

levando em consideração a atividade-guia de cada etapa.  

 

El criterio fundamental, a nuestro juicio, para clasificar el desarrollo 
infantil en diversas edades es justamente la formación nueva. En 
nuestro esquema la sucesión de las etapas de la edad se determina 
por la alternancia de períodos estables y críticos. La duración de las 
edades estables se determina con mayor certeza por los límites, más 
o menos definidos, de su comienzo y final. Pero es más correcto fijar 
la duración de las edades críticas, debido a su distinto curso, por los 
puntos o cumbre culminantes de la crisis, considerando como 
principio de la mismo el semestre anterior más próximo a esa 
edad e como su término el semestre inmediato de la edad 
siguiente (VYGOTSKI, 2012, p. 260, grifo meu). 

 

Conhecer o desenvolvimento da atividade da criança e a formação de novas 

atividades é crucial para a atualização da organização dos ciclos que aqui proponho, 
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já que identificar a atividade-guia de cada período é imprescindível para organizar o 

ensino. A atividade-guia, também chamada de dominante, não é a atividade que a 

crianças mais realiza num determinado período da sua vida, mas, sim a atividade 

que potencializa o surgimento de novas atividades e as principais mudanças 

psicológicas de um determinado período. 

 
[...] a análise psicológica do conjunto de atividades de um indivíduo 
permite concluir que elas não estão no mesmo plano de hierarquia 
(MAGAGNATO, 2011). Algumas têm um papel mais decisivo que 
outras no desenvolvimento psicológico e da personalidade. Em cada 
momento particular do desenvolvimento determinadas atividades 
desempenham um papel secundário e subordinado. Em cada 
período do desenvolvimento, uma determinada atividade se mostra 
dominante. A atividade dominante reorganiza e forma processos 
psíquicos, gera novos tipos de atividade e dela dependem as 
principais mudanças psicológicas que caracterizam o período 
(LEONTIEV, 2001b). Em última instância, podemos dizer que em 
cada período do desenvolvimento uma atividade diferente guia o 
desenvolvimento psíquico. 
É justamente a mudança de atividade dominante ou atividade-guia 
que marca a transição a um novo período do desenvolvimento. No 
interior de um determinado período, assistimos à reconstrução das 
ações e operações da criança (“mudanças microscópicas”), que cria 
condições para a mudança de atividade-guia (salto qualitativo) que 
caracterizará a transição a um novo estágio (PASQUALINI, 2013, 
p.77-78). 

 

Ao pensar sobre a atividade-guia e as neoformações do primeiro ciclo de 

escolarização, Melo (2017), amparado nos estudos de Martins (2010), defende uma 

modificação no final deste ciclo, reduzindo-o até a entrada das crianças no Ensino 

Fundamental, +/- seis anos. Ele explica e expõe dados importantes para justificar 

que ao final da Pré-escola as crianças em geral já apresentam neoformações que 

exigem novas atividades, atividades próprias do período escolar, nesse caso a 

atividade estudo, pois as mesmas já iniciam ao fim da Pré-escola processos de 

sistematização do conhecimento, que é propósito do segundo ciclo de 

aprendizagem.  

 

A partir de nossos estudos ao final da idade pré-escolar (± 5 anos de 
idade), a criança, sob as condições de um ensino sistematizado, já 
adquiriu funções psíquicas superiores e operações racionais que lhe 
permitem ir além de “organizar a identidade dos dados da realidade”, 
de forma que o estudante “[...] dá um salto qualitativo [...] quando 
começa a categorizar os objetos, classificá-los e associá-los” 
(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.35). Além de organizar a 
identidade dos dados da realidade ele inicia a sistematização destes 



97 

 

dados a partir de generalizações primárias, posto que o estudante 
começa a generalizar não só as propriedades dos objetos, mas 
também o lugar que estes objetos ocupam nas relações sociais do 
seu entorno (inicia as conexões objetivas entre os objetos, ações e 
os fenômenos) (MELO, 2017, p. 146-147). 

 

Concordo com Melo (2017) e destaco a importância desta proposição, uma 

vez que é imprescindível sob esta perspectiva a identificação do nível real de 

desenvolvimento, já que, conforme Vigotski (2012), a nova estrutura da consciência 

da criança tem atuação protagonista na reconstrução de sua vida, “[...] ya que el 

niño que ha modificado su personalidade ya es outro niño, su existencia social se 

diferencia essencialmente de niños de menor edad” (VYGOTSKI, 2012, p. 264), 

desta forma o ensino precisa se ligar a nova linha principal de desenvolvimento, ao 

custo de perder a oportunidade de potencializar as novas capacidades de 

aprendizagem das crianças. 

 

Establecer el nivel real de desarrollo es una tarea esencial e 
indispensable para la solución de todas las cuestiones prácticas 
relacionados con la educación y el aprendizaje del niño, con el 
control del curso normal de su desarrollo físico y mental o el 
diagnóstico de unas u otras alteraciones en el desarrollo que 
perturban la trayectoria normal y confieren a todo el proceso carácter 
atípico, anormal y, a veces, patológicos. Por tanto, la 
determinación del nivel real de desarrollo alcanzado es la tarea 
principal y básica del diagnóstico del desarrollo (VYGOTSKI, 
2012, p. 265-266, grifo meu). 

 

No primeiro ciclo esta observação ganha maior relevância, já que neste ciclo, 

em condições normais de ensino e vida material, espera-se que as crianças tenham 

passado por pelo menos três crises importantes do seu desenvolvimento psíquico: a 

crise pós-natal, a crise do primeiro ano, a crise dos 3 anos, as quais quando 

superadas promovem mudanças radicais na personalidade e na situação social de 

desenvolvimento. Neste ciclo a criança vai assimilando sucessivamente vários tipos 

de ação, os principais são: comunicação, ação com os objetos, e o jogo56 

(MUKHINA, 1995, p. 47). 

                                                           
56 O que Mukhina (1995) chama de jogo, é o que mais a frente chamaremos de brincadeira e 
explicaremos o motivo desta distinção. 
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Valéria Mukhina (1995) destaca a notabilidade dos primeiros anos de vida do 

ponto de vista do desenvolvimento humano, reforçando a riqueza e a complexidade 

deste momento. 

 

[...] Os dois anos compreendidos pelo período da primeira infância 
são de novas e grandes conquistas. 
As transformações quantitativas que a criança experimenta nos três 
primeiros anos de vida são tão notáveis que certos psicólogos 
consideram que o desenvolvimento do homem pode ser dividido em 
duas metades: do nascimento até os 3 anos e dessa idade pelo resto 
da vida (MUKHINA, 1995, p. 103). 

 

Diante das especificidades e peculiaridades do desenvolvimento humano 

neste ciclo, aponto que o primeiro ciclo (de organização da identidade dos dados da 

realidade) deverá ao menos ser subdividido em dois momentos levando em 

consideração a atual organização do ensino no Brasil que nomearei de Creche e 

Pré-escolar. 

Ao sistematizar este ciclo com dois momentos, a meu juízo, oferece-se uma 

interessante contribuição para o professor organizar o ensino em melhores 

condições, visto que as formações atuais e as neoformações dos alunos que iniciam 

o ciclo são consideravelmente distintas daqueles que estão no final do ciclo. Além 

disso, estes momentos irão colaborar com avanços específicos para a organização 

dos dados da realidade, a passagem por cada um é pré-condição para o próximo, 

embora a permanência em cada um deles variará de criança para criança. Cada 

momento deste ciclo será organizado a partir das demandas e especificidades de 

sua respectiva atividade-guia, o que irá requerer uma organização do ensino 

diferenciada, no intuito de promover o desenvolvimento para um próximo momento. 

No primeiro ciclo a formação do pensamento infantil passará por mudanças 

significativas, num processo que deverá transitar do pensamento sincrético ao 

pensamento por complexo. 

Ligia Martins (2015) nos apresenta uma explicação sobre o desenvolvimento 

da consciência humana, baseada na psicologia Histórico-Cultural, que nos permite 
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compreender como se processa a transição do pensamento sincrético ao 

pensamento abstrato57 superando contradições do pensamento por complexos.  

 

 
Fonte: MARTINS, L. M. Material didático da Formação Escola da Terra UFBA, Salvador/BA, 2015. 

 

Levando em consideração a periodização do desenvolvimento infantil vamos 

ter o primeiro momento que seguirá do nascimento até a entrada na Pré-escola, se 

concentrará na Primeira Infância, e passará por dois períodos do desenvolvimento 

psíquico (Primeiro ano, Primeira infância). O pensamento sincrético é predominante 

nas crianças desta etapa.  

O segundo momento do primeiro ciclo situa-se já na Infância, mais 

precisamente no seu início, concentra-se na idade pré-escolar, que coincidirá com a 

Pré-escola da Educação Básica brasileira, e terá um marco temporal etário, que no 

Brasil vai dos quatro aos seis anos de idade. 

Outra questão que considero importante para pensar a organização do 

ensino, em especial o da Educação Física, é uma caracterização dos principais 

aspectos da motricidade das crianças ao longo do primeiro ciclo. A dificuldade de 

                                                           
57 O pensamento por complexo associativo; o pensamento por complexo coleção; o pensamento por 
complexo cadeia; o pensamento por complexo difuso; os pseudoconceitos; Síntese, o real concreto 
no pensamento. 
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encontrar materiais com esta especificidade e a importância deste conhecimento por 

parte dos professores provocou que nesta tese eu apresente, ainda que de forma 

sucinta, um panorama geral do desenvolvimento da motricidade infantil durante o 

primeiro ciclo. 

 

 

3.1.2 A especificidade da motricidade ao longo do primeiro ciclo de 
escolarização 

 

 

As especificidades do desenvolvimento da motricidade no primeiro ciclo 

ganham relevância neste estudo, uma vez que me disponho a pensar o ensino da 

Cultura Corporal na escola desde os primeiros anos de escolarização. Até aqui a 

discussão sobre os ciclos tratou de questões comuns para o ensino de todas as 

áreas, embora o conhecimento do desenvolvimento da motricidade humana também 

seja importante para outros profissionais da educação, para os professores de 

Educação Física seu domínio é imprescindível para sua atuação docente sob bases 

científicas, porque o professor de Educação Física é responsável por intervir 

diretamente a partir desta dimensão, diferente dos demais professores que intervêm 

na maioria das vezes indiretamente.  

Vale ressaltar que embora faça aqui uma exposição didática isolada da 

dimensão da motricidade, em conformidade com nossa perspectiva teórica, não a 

compreendemos de forma fragmentada das demais dimensões que compõem a vida 

humana. Assim, será errônea qualquer interpretação ou formulação aqui feita que 

não parta do entendimento do desenvolvimento infantil a partir das inter-relações 

existentes e necessárias entre as diferentes dimensões que compõe a constituição 

da sua personalidade58. 

 

                                                           
58 A palavra personalidade é considerada aqui no sentido de ser total que se manifesta naquilo que a 
pessoa sente, pensa e faz nas diferentes situações sociais de seu desenvolvimento. A personalidade 
é, portanto, uma formação psicológica que se vai constituindo enquanto resultado das transformações 
das atividades que engendram as relações vitais do indivíduo com o mundo físico e social. Ao nascer, 
a criança não dispõe de uma personalidade, os traços idiossincráticos de que dispõe são de outra 
ordem, são construtivos de sua individualidade. Esta consideração exige que se diferencie 
individualidade e personalidade (MARTINS, 2006, p. 28). 
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Diferente do animal, a criança domina conscientemente novas 
formas de movimento. O desenvolvimento de sua motricidade não 
ocorre de forma isolada; está incluído no âmbito mais amplo do 
desenvolvimento da atividade da criança e depende das tarefas 
colocadas diante dela e as razões que a impulsionam para agir. No 
decurso do desenvolvimento muda não só o caráter das habilidades 
motoras da criança, mas também o procedimento para adquirí-las 
(ZAPORÓZHETS, 1987, p.72, tradução livre). 

 

 Ao estudar sobre a evolução do pensamento e da linguagem, Vigotsky (2013) 

apresenta uma colaboração importante sobre as particularidades das relações das 

funções psíquicas ao longo das transformações ocorridas durante o 

desenvolvimento, exposição que subsidia a compreensão que aqui uso. 

 

La idea principal (extraordinariamente sencilla) consiste en que 
durante el proceso de desarrollo del comportamiento, especialmente 
en el proceso de su desarrollo histórico, lo que  cambia no son tanto 
las funciones, tal como habíamos considerado anteriormente (ese 
era nuestro error), ni su estructura, ni su pauta de desarrollo, sino 
que lo que cambia y se modifica son precisamente las 
relaciones, es decir, el nexo de las funciones entre sí, de manera 
que surgen nuevos agrupamientos desconocidos en nivel anterior. 
Da ahí que cuando se pasa de un nivel a otro, con frecuencia la 
diferencia esencial no estriba en el cambio intrafuncional, sino en los 
cambios interfuncionales, los cambios en los nexos interfuncionales, 
de la estructura interfuncional (VYGOTSKI, 2013, p. 72-73, grifo 
meu). 

 

Expor as características essenciais da motricidade ao longo do 

desenvolvimento infantil dentro do primeiro ciclo de escolarização é condição 

importante para entender qual o lugar desta dimensão nos dois momentos do 

primeiro ciclo, e o seu lugar no processo de desenvolvimento da criança neste 

período da vida. 

É importante destacar antes de avançar na exposição que a motricidade não 

é objeto de ensino da Educação Física, mas, sim, a dimensão da vida humana que 

dá lastro necessário e imprescindível para o desenvolvimento objetivo das formas 

sociais de atividades da Cultura Corporal. De forma similar ao desenvolvimento do 

psiquismo, o desenvolvimento da motricidade se dará a partir das formas 

elementares/básicas a qual está sujeito a maioria dos animais, e que por meio da 

intervenção humana poderá atingir formas superiores cada vez mais complexas e 

exclusivamente humanas. Processo que pode levar o ser biológico limitado aos 

movimentos de origem inata dos primeiros dias de vida a se tornar o ser social que 
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age a partir de prévia ideação na realização de atividades ilimitadas orientadas pelos 

mais diversos motivos e necessidades socialmente constituídas.  

Para melhor exposição apresento uma síntese do desenvolvimento da 

motricidade em cada um dos momentos que propomos para o primeiro ciclo de 

escolarização. 

 

 

3.1.2.1 Especificidades do desenvolvimento da motricidade das crianças de 0 a 3 
anos. Momento I – Creche.  

 

 

No primeiro ano de vida, a motricidade das crianças será impulsionada pela 

atividade-guia comunicação emocional direta. A motricidade das crianças se 

caracterizará especificamente como respostas reflexas e involuntárias orientadas 

pelas necessidades imediatas de existência, refém inicialmente das suas 

necessidades biológicas num processo constante de resposta aos estímulos e 

imposições que o meio em qual vive o impõe. Por isto nesta fase a predominância 

dos movimentos involuntários e reflexos.  

Ao discutir a sensação enquanto um processo funcional a partir das 

contribuições de Vigotsky, Martins (2013) destaca que existe inicialmente uma 

unidade primária entre as reações sensoriais e reações motoras, o que dá margem 

neste processo a apresentar a “sensomotricidade como um todo fisiológico único”, 

condição que não permanece no percurso do desenvolvimento humano, uma vez 

que a conexão absoluta entre a sensorialidade e motricidade é substituída nesse 

processo por uma conexão relativa. Esta conexão direta é própria do estágio inicial 

do desenvolvimento, e sua “destruição revolucionária” é necessária para que o novo 

apareça. “Apenas a dissolução da sensomotricidade absoluta possibilitará, por 

exemplo, a superação do pensamento empírico” (MARTINS, 2013, p. 128). 

Este processo de mudança na conexão entre a sensorialidade e motricidade, 

importante para os primeiros meses de vida, passa por transformações promovidas 

principalmente pela relação social estabelecida no percurso do desenvolvimento 

humano propiciando o surgimento de “[...] novas conexões, novas relações que se 

estabelecem entre a motricidade e as demais esferas da personalidade, entre as 

demais funções” (VIGOSTSKY, 1997 apud MARTINS, 2013, p.128). Durante o 
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primeiro ano de vida, desenvolve-se um processo de inibição de alguns movimentos 

involuntários e reflexos59, e começa o processo de assimilação das primeiras ações 

(movimentos voluntários)60, isto quando por meio da intervenção intencional 

principalmente dos adultos responsáveis pela garantia de sua sobrevivência. 

 Em geral, na ausência de limitações patológicas, a criança ao final do 

primeiro ano já apresenta um conjunto cada vez maior de ações (movimentos 

voluntários) provocadas pela sua necessidade de se relacionar socialmente com os 

outros humanos que com ela convive. Neste momento a motricidade assume um 

lugar de muito destaque no desenvolvimento da personalidade das crianças, 

principalmente porque será por meio dela que a criança estabelecerá as primeiras 

assimilações e responderá as imposições do mundo dos humanos, promovendo 

neste período uma grande fonte de propulsão do desenvolvimento da consciência 

deste novo ser social. Cada nova conquista de hábitos humanos promoverá 

transformações no psiquismo, que será determinante na assimilação de novas 

formas de ações (movimentos voluntários), num processo dialético ininterrupto em 

condições favoráveis de desenvolvimento. 

Na tarefa de fazer uma breve caracterização da motricidade de 0 a 1 ano 

destaco as contribuições da investigação observacional de Magalhães (2011) com 

bebês de 4 a 11 meses, que apontou a atualidade da caracterização do 

desenvolvimento elaborada por Elkonin, e trouxe também indícios importantes do 

comportamento da motricidade dos bebês observados: 

 

O vínculo do sistema sensorial e motor é apresentado na literatura 
por meio de um desenvolvimento psicomotor esperado para o 
primeiro ano de vida, o qual foi apresentado no capítulo 1. Ao 
retomar tais expectativas, verificamos que, apesar de pequenas 
divergências, os dados coletados corroboram com a literatura 
(COLE; COLE, 2003). Como pode ser observado no gráfico 9 e na 
tabela 1, todos os bebês apresentam episódios de trocar de 
posição. Já o episódio de sentar sozinho passa a ocorrer com os 
bebês a partir dos seis meses e o episódio de engatinhar aparece a 
partir dos sete meses, ambos como afirmam Cole e Cole (2003). O 

                                                           
59 Como já apontamos no capítulo anterior, os movimentos voluntários são decorrentes do processo 
de aprendizagem que se desenrola nas relações com os seres humanos ao seu redor, para seu 
desenvolvimento adequado é necessário inibir alguns movimentos involuntários. 
60 Usarei aqui o parênteses só para ajudar no entendimento do leitor, neste capítulo os autores de 
referência fazem o uso do termo movimentos voluntários, o que conforme defendi no capítulo II estou 
chamando de ação, com o objetivo de diferenciar do movimento (genérico), como eixo do ensino da 
Educação Física. 
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episódio de ficar em pé com apoio aparece nas crianças desta 
amostra a partir do oitavo mês, apesar de os autores sugerirem seu 
início a partir do sexto mês. Outra pequena discrepância entre esta 
amostra e a literatura se dá no episódio de caminhar com apoio, o 
qual é esperado, segundo Cole e Cole (2003), a partir dos nove 
meses, mas a tabela 1 mostra seu surgimento a partir do oitavo mês. 
Por fim, o episódio de ficar de pé sem apoio foi apresentado 
somente pela criança número 12, como mostra o gráfico 9 e a tabela 
1, tal criança tinha 10 meses, enquanto os autores indicam o início 
dessa ação por volta de 12 meses (MAGALHÂES, 2011,p.108, grifos 
meus). 

 

A investigação de Magalhães (2011) aponta ainda que a “exploração de 

objetos é uma ação que cresce consideravelmente ao longo do primeiro ano, 

especialmente no segundo semestre de vida”; e que das crianças observadas nem 

uma andava, apenas um bebê de 10 meses já conseguia ficar em pé sem apoios, o 

que é uma ação importante para aprendizagem do andar.  

É preciso destacar, conforme Cheroglu e Magalhães (2016), que estas 

conquistas são resultados principalmente por conta da “atividade antecipadora do 

adulto” que por meio da comunicação com o bebê por meio da fala, mesmo quando 

o bebê ainda não é capaz de falar, promove uma condição favorável para a 

aprendizagem das atividades humanas.  

 
As ações conjuntas ampliam o rol de possibilidades de operações do 
bebê colocando-o em relação com mediações já internalizadas pelo 
adulto. A exemplo das ações descritas anteriormente, em brincadeira 
compartilhada, o adulto promove de forma lúdica o desenvolvimento 
da propriedade de se deslocar no espaço e dirigir seus próprios 
movimentos, complexificando os processos sensoriais, de 
percepção, e motores do bebê, necessários à formação paulatina da 
percepção tridimensional dos objetos (CHEROGLU; MAGALHÃES, 
2016, p.104) 

 

A motricidade do primeiro ano pode ser caracterizada pelo processo de 

surgimento das ações, ao passo que diminuem significativamente os movimentos 

involuntários e reflexos que já não são mais de primeira necessidade para sua vida 

cada vez mais social. Neste período ação se limita às suas formas elementares, as 

novas aprendizagens se dão prioritariamente por meio da atividade-guia 

comunicação emocional direta, o que coloca a concentração do processo de ensino 

nos adultos responsáveis diretamente por garantir sua existência. Com isto 

esclarecido, a intervenção do professor de Educação Física em espaços como 

creche deve se concentrar em avaliar o nível de desenvolvimento real e ajudar as 
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crianças, por meio de exercícios específicos, a ampliar o repertório de ações 

necessárias para a próxima etapa da sua vida, e inibir movimentos involuntários e 

reflexos que provocam dificuldades às novas aprendizagens. 

Magalhães e Martins (2013), neste sentido, apontam também orientações aos 

educadores partindo da discussão sobre a locomoção: 

 
A categoria de locomoção e equilíbrio motor permite ao educador 
refletir ações pedagógicas que estimulem tal desenvolvimento, uma 
vez que esse desenvolvimento só é possível diante do 
aprimoramento do córtex, que por sua vez só acontece pela atividade 
da criança mediada pelo adulto. Incentivar a criança a alcançar os 
objetos, chamar a sua atenção em diferentes direções, 
obrigando-a a movimentar o pescoço para buscar contato, 
segurar em suas mãos de modo a auxiliá-la a dar pequenos 
passos, são exemplos de orientações que o educador pode 
fornecer no desenvolvimento psicomotor. O mesmo raciocínio se 
aplica para a fala, que também está diretamente vinculada ao 
desenvolvimento do córtex. Conversar com a criança, nomear os 
objetos, colocar música para os bebês, escolher objetos que façam 
som são ações que precisam estar contidas nos planejamentos do 
educador (MAGALHÃES; MARTINS, 2013, p. 113, grifos meus). 

 

A partir do primeiro ano de vida as crianças sem limitações patológicas e sem 

restrição do convívio social já começam a desenvolver formas de locomoção, o que 

abre as portas para o mundo social maior e mais rico do que o até então vivido, já 

que sua relação com o mundo se dava, exclusivamente, a partir da disposição que 

os adultos responsáveis lhes apresentavam. Esta nova experiência combinada com 

as conquistas até aqui desenvolvidas promoverão uma mudança importante no 

psiquismo infantil, muito por resultado desta nova forma da criança agir perante o 

mundo, o desenvolvimento da fala abre um campo rico do desenvolvimento do 

pensamento, e que tem uma repercussão direta na aquisição de novas formas de 

agir, agora cada vez mais sob a sua própria direção, conforme sintetizado por 

Magalhães (2011): 

 
Ressaltamos, então, que a nova formação esperada para o primeiro 
ano é a consciência embrionária de si mesmo, denominada por 
Vygotski (1996) de proto-nossotros. Nesse momento do 
desenvolvimento humano, a criança começa a apresentar vontade 
própria como decorrência, principalmente, da completa diferenciação 
entre si e o mundo. Essa é uma característica de suma importância, 
que pode ser verificada na amostra nos momentos em que a criança 
inicia esse processo de diferenciação entre si e o mundo. Cada 
momento em que a criança aumenta seu interesse pelo mundo e 
desenvolve a sua autonomia locomotora, traz como consequência o 



106 

 

desenvolvimento da consciência embrionária de si mesmo, a qual 
pode gerar até mesmo a chamada crise do primeiro ano, se não for 
compreendida pelos adultos (MAGALHÃES, 2011, p.117). 

 

Uma aquisição fundamental da motricidade neste momento é o aprendizado 

do andar bípede, algo que não é natural, embora a maioria das crianças possuam as 

condições anátomo-fisiológicas necessárias. A convivência com pessoas que andam 

de forma bípede e o ensino são fatores decisivos para a aprendizagem desta forma 

humana de locomoção. Além de ser uma forma que amplia sua ação no mundo, o 

andar bípede deixa as mãos livres durante a locomoção para que as crianças se 

apossem das novidades que este “mundo novo” lhes apresenta, permitindo o 

desenvolvimento de novas sensações e percepções ainda não vivenciadas, que, por 

sua vez, promovem uma mudança significativa na personalidade delas. 

  O deslocamento com as mãos livres abre para as crianças o vasto campo de 

manipulação dos objetos sociais e naturais, a criança estará disponível e com 

grande interesse em experimentar e tocar tudo que a sua visão permita, inclusive os 

ainda inacessíveis por conta das suas limitações físicas ou restrições dos adultos. A 

motricidade infantil neste momento será marcada por um processo crescente de 

aprendizagem e realização de inúmeras novas ações, agora principalmente dirigidas 

por si mesmo, ampliando as possibilidades para o desenvolvimento da atividade-

guia objetal-manipulatória. 

Daí então, uma tarefa importante do professor de Educação Física na 

creche: ensinar as crianças a andar mais e melhor.  Conforme Mukhina (1995), 

andar ereto é uma das mais importantes conquistas da primeira infância, juntamente 

com o desenvolvimento da atividade objetal, e o domínio da linguagem, neste 

sentido é importante entender as motivações e o processo de aprendizagem do 

andar, apresentado resumidamente pela autora. 

 

Ao terminar o primeiro ano a criança dá seus primeiros passos. 
Deslocar-se conservando a verticalidade do corpo é um 
empreendimento difícil. Os pés da criança se movem com muito 
esforço. A criança ainda não sabe controlar seu caminhar e perde 
continuamente o equilíbrio. Qualquer obstáculo, uma mesa que 
precisa ser contornada, um objeto em que tropeça, faz a criança dar 
um ou dois passos inseguros e cair nos braços do adulto ou no chão. 
Então, o que obriga a criança a tentar andar uma e outra vez, 
superando o medo da queda? Inicialmente o que a anima é o 
aplauso do adulto. Pouco depois, após os primeiros êxitos, a criança 
se sente satisfeita de dominar seu próprio corpo, procura aumentar o 
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poder sobre si mesma, superando os obstáculos. Além disso, o 
andar se converte no principal meio de deslocamento, de alcançar o 
objetivo desejado (MUKHINA, 1995, p. 104). 

 

Diante o exposto, cabe destacar a centralidade que o ato de equilibrar-se 

adquire neste momento, já que a criança, durante o processo de aprendizagem do 

andar, estará enfrentando a força da gravidade para manter-se em pé e em 

movimento, situação que só terá êxito por meio da realização repetitiva desta ação. 

Sob a direção do professor de Educação Física esta atividade deverá ser 

complexificada inserindo situações e exercícios que visem novas formas de 

equilibrar-se, equilibrar objetos, equilibrar-se com objetos, em progressões mais 

rápidas etc. 

O advento da fala merece destaque no desenvolvimento da motricidade neste 

momento do primeiro ciclo, pois a fala é fundamental neste processo, além de 

impulsionar o desenvolvimento do pensamento, a criança por meio da fala como 

instrumento psíquico dará cada vez mais ordens para si mesma, e agirá cada vez 

mais a partir destas orientações, promovendo um crescente avanço na conquista da 

realização de novas ações. A ação toma o centro de sua motricidade, cada vez mais 

carregada de anseios e necessidades sociais, num processo contínuo de 

complexidade que poderá garantir o desenvolvimento de formas superiores da sua 

motricidade, e concomitantemente oferece melhor lastro para o desenvolvimento do 

seu psiquismo. 

As novas relações com o mundo neste momento do primeiro ciclo 

demonstram a estreita inter-relação entre as diferentes dimensões do 

desenvolvimento humano, em específico, quanto mais a criança anda maiores são 

as possibilidades de se relacionar com mais humanos, o que estimula por meio de 

uma maior exigência de comunicação um aprendizado e aprimoramento constante 

da forma humana de comunicação, a fala, ao passo que quanto mais desenvolvida a 

fala, maiores serão as possibilidades de agir neste mundo conduzidas por si mesmo, 

tudo isto resultando na formação de um novo desenvolvimento psíquico, que 

responde a tudo isto apresentando formas cada vez mais complexas de 

pensamento, que abre a possibilidade de novas e complexas atividades. 

Neste momento do primeiro ciclo, a atividade guia do desenvolvimento 

psíquico é a atividade objetal-manipulatória, ela carrega os desafios centrais deste 

momento específico da vida da criança, a sua personalidade terá como eixo central 
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de desenvolvimento o processo de assimilação da vida humana por meio do acesso 

e manipulação dos objetos produzidos e utilizados historicamente pelos adultos ao 

seu redor, por meio desta atividade a criança irá gradativamente incorporando as 

condutas sociais expressas no uso social destes objetos. 

Vigotsky (2012) irá ressaltar que neste momento da vida a percepção é a 

função predominante para o desenvolvimento, é por meio dela que a criança acessa 

suas principais conquistas, e destaca que “[...] debemos reconocer que se trata de la 

unidad de la percepción afectiva, del afecto com la acción” (p.344). O autor apontará 

que neste momento da criança cada percepção é seguida de uma ação, o que leva 

 

[f] El niño desea tocar todo cuanto ve. Si observamos a un niño  de 
dos años dejado a su libre albedrío, veremos que su actividad es 
infinita, que rebulle constantemente; su actividad, sim embargo, está 
circunscrita a una situación concreta, o sea, hace tan sólo aquello 
que le sugieren los objetos circundantes (VYGOTSKI, 2012, p. 343). 

 

Até os três anos, mais ou menos, esta é a atividade que por excelência 

promove novas formações, lembro que não é a única, mas a que possibilita maior 

facilidade de assimilação. Aqui começa a se abrir o contato e a experimentação de 

ações mais complexas, um momento propício para potencializar o acesso às 

atividades da Cultura Corporal. Nesta fase, as crianças poderão acessar a Cultura 

Corporal por meio do acesso aos materiais, objetos, e operações que fazem parte 

do seu universo. 

É importante neste momento o trabalho com objetos que são utilizados em 

geral de forma única, já que é necessário que elas se apropriem da função social 

direta do objeto61 e incorpore as operações principais para sua manipulação, 

possibilitando em sequência maior familiaridade com o objeto para melhor usá-lo de 

forma livre na próxima etapa do seu desenvolvimento. 

 
Um mesmo objeto [nesta fase] não pode representar distintas coisas 
nem as ações com eles podem depender das circunstâncias. Isso 
diferencia radicalmente a natureza das brincadeiras não fictícias, 

                                                           
61 [...] a relação entre a ação e o objeto apresenta três fases de desenvolvimento. Na primeira fase, a 
criança pode realizar com o objeto qualquer uma das ações que ela domina. Na segunda fase, utiliza 
o objeto de acordo com sua função direta. Finalmente, na terceira fase, produz-se algo como um 
retorno à primeira fase: a livre utilização do objeto, mas em nível totalmente distinto: agora, a criança 
conhece a função principal do objeto (MUKHINA, 1995, p. 109). 
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típicas da primeira infância, do jogo simbólico, próprio à idade pré-
escolar (três a seis anos), não obstante as primeiras serem 
preparatórias para as segundas (MARTINS, 2012,p.111). 

 

Embora a criança neste momento não saiba ainda o que é, por exemplo, o 

fenômeno social futebol, ela, por meio do acesso e do ensino do uso da bola de 

futebol, em específico, do ensino do chute, se aproxima pela primeira vez desta 

atividade, e estabelecerá as primeiras relações entre o objeto bola e uma atividade 

da Cultura Corporal. Isto nos permite dizer que o início da internalização das 

atividades da Cultura Corporal pode se dar a partir dos primeiros contatos com os 

objetos e demais recursos que envolvem cada atividade62.  

Neste momento a criança passa grande parte do seu tempo num processo de 

apropriação das formas sociais de manuseio dos objetos sociais, na verdade esta 

será a atividade dominante, onde a execução da ação é um fim em si mesmo, onde 

a ação de chutar a bola é ao mesmo tempo o motivo e objetivo da atividade. A ação 

de correr, muito comum neste momento da criança, muitas vezes não é direcionada 

por outros motivos que não seja a realização da própria ação. Com a aquisição cada 

vez maior da perícia na realização das ações, novos problemas surgirão, novas 

necessidades também. Ao final deste momento a criança começa a querer fazer o 

que os adultos fazem e como os adultos fazem, assim irão querer correr como os 

adultos nas suas diferentes atividades do cotidiano. Por isso a imitação ser um 

excelente recurso para o ensino neste momento. 

Esta necessidade da criança de apropriar-se das relações sociais e das 

atividades realizadas pelos adultos potencializa um salto qualitativo no 

desenvolvimento das crianças. No seio das atividades anteriores, abre-se a 

necessidade de novas formas sociais de atividade para resolver e impulsionar novas 

formações. Este momento fica marcado pelo interesse das crianças cada vez maior 

para a atividade jogos protagonizados, a qual tenderá se transformar na atividade-

guia para atender as novas formações. 

O fim do momento que chamamos de Creche (primeiro momento do primeiro 

ciclo de escolarização) será marcado pelo surgimento de “novas formas de 

atividade, que alcançam sua plenitude mais adiante e começam a determinar o 

                                                           
62 Ou seja, com a apropriação dos signos da cultura corporal. Sabemos, conforme Leontiev (2014) 
que cada signo comporta operações motrizes e psíquicas que precisam ser apropriadas pelo ser 
humano para que se humanize. 
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desenvolvimento psíquico. São o jogo e as formas de ação (o desenho, a 

modelagem, a construção)” (MUKHINA, 1995, p. 113). 

Vigotsky (2008) indica que aos três anos irá aparecer jogos variados com 

situações fictícias ainda que de forma rudimentar, estes jogos cada vez mais 

complexos assumirão a função de atividade-guia63. A passagem pela crise dos 3 

anos, como as demais crises, exigirá novas formas de organizar o ensino, já que a 

criança motivada por agir como os adultos começar a fazer as primeiras separações 

entre os motivos e objetivos diretos das atividades. No caso específico das 

operações motrizes, atividades que no período anterior eram realizadas como fim 

em si mesmas, agora começam a se converter em operações e ações que compõem 

novas atividades. Por exemplo, o ato de chutar a bola e correr muito realizadas no 

período anterior começarão agora a compor a atividade jogo protagonizado de 

futebol, realizada ao imitar um Neymar, um Messi, uma Marta, o pai, a mãe, um 

professor, ou qualquer outro adulto ou personagem que lhe seja apresentado. 

As formas de aprimoramento e de novas aprendizagens terão maior 

possibilidade de assimilação quando realizadas por meio da atividade-guia, jogo 

protagonizado/brincadeiras de papéis sociais. Isto não significa que as crianças não 

continuarão a realizar chutes e a correr pelo simples motivo de chutar e correr, mas, 

sim, que estas ações já não promoverão novas formações decisivas no 

desenvolvimento de suas funções psíquicas superiores. Lembro que a atividade-

guia, conforme contribuições de Elkonin, não é a única atividade e nem a atividade 

que as crianças mais executam, é sim a atividade que possibilita maior assimilação 

de novas formações em um determinado momento do desenvolvimento do 

psiquismo. 

 A apropriação das operações e funções diretas dos objetos, e o aprendizado 

da melhor forma de agir em situações do jogo protagonizado serão as principais 

conquistas do psiquismo nesse momento de desenvolvimento que, com efeito, vai 

demandar formas mais conscientes de operações motoras. Como síntese é possível 

ainda apontar por meio dos estudos de Gallahue64 (2001, p.53-55) algumas ações 

que já devem ser conquistas da motricidade ao fim do momento Creche: 1) primeira 
                                                           
63

 O termo usado aqui como denominação da atividade-guia não trata de qualquer forma de jogo, mas sim do 

jogo protagonizado, ou da brincadeira de papéis sociais.  
64 Destaco que Gallahue parte de outras premissas teóricas para explicar suas contribuições, por isso 
uso aqui neste estudo apenas seus dados investigativos baseados em observações, mas não 
acompanho suas reflexões sobre os mesmos dados. 
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corrida (fase de recusa de apoio); 2) saltar de objetos com um dos pés a frente; 3) 

primeiras ações de lançar; 4) apanhar a bola pelo ar com atraso do movimento de 

braço; 5) pontapear fletindo a perna com levantamento para trás; e 6) Bater com 

golpe das mão de frente para o objeto com oscilação no plano vertical. 

Diante do exposto até aqui, é possível identificar uma transformação 

significativa tanto quantitativa como qualitativa da motricidade das crianças, ao fim 

deste momento específico as crianças deverão ter superado as barreiras biológicas 

que os movimentos involuntários e reflexos colocavam ao início da vida, e já estarão 

agindo por intencionalidades oriundas das atividades dominantes de cada período 

do desenvolvimento cultural da criança; principalmente motivadas pela realização de 

tarefas que estão acima de suas capacidades objetivamente dadas, mas que são 

possíveis pelo estímulo e ensino sob a responsabilidade dos adultos ou com ajuda 

de outras crianças. Neste momento, do ponto de vista da Cultura Corporal, as 

crianças deverão já classificar os objetos e relacioná-los às atividades específicas da 

Cultura Corporal. Como exemplo, a criança poderá identificar as propriedades da 

bola de futebol e compará-la com a bola de basquete; poderá apontar as principais 

ações de uma a determinada atividade da Cultura Corporal, por exemplo, relacionar 

o salto para cima com o vôlei, e o salto para frente com o atletismo. 

Neste momento a principal tarefa do professor de Educação Física é 

apresentar por meio do ensino sistematizado o universo de atividades da Cultura 

Corporal, promovendo inicialmente pelo contato direto com seus objetos e recursos, 

até chegar a sua realização a partir da imitação das formas realizadas habitualmente 

pelos adultos, principalmente por meio dos jogos protagonizados. 

 

 

3.1.2.2 Especificidades do desenvolvimento da motricidade das crianças de 4 a 6 
anos. Momento II – Pré-escolar. 

 

A motricidade das crianças neste momento será impulsionada pela atividade-

guia jogo protagonizado / brincadeira de papéis sociais. As experiências anteriores 

devem ter possibilitado à criança o domínio e a assimilação de ações elementares 

necessárias para as resoluções de tarefas práticas até então vivenciadas. A 

importância da assimilação das funções diretas dos objetos cria condições, como já 

dito anteriormente, para uma atuação fictícia com os objetos para atender a 
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realização de ações que careçam dos objetos verdadeiros, esta experiência abre um 

amplo e rico contexto de atividades que potencializam o desenvolvimento de ações 

mais complexas. 

No início deste segundo momento as crianças em grande medida ainda 

estarão orientando suas ações pela influência da função dos objetos manipulados 

por ela, em geral as crianças estarão num processo de transição onde começarão 

cada vez mais realizar outras formas de uso dos objetos ao seu redor no intuito de 

atender novas e imperativas necessidades: fazer o que os adultos fazem. Situação 

que fez Elkonin (2009) iniciar a discussão da origem do jogo na ontogenia a 

afirmando que: 

 

[...] Da evolução do jogo só se pode falar depois de terem formados 
as condições sensório-motoras fundamentais que oferecem a 
possibilidade de manipular e atuar com os objetos. Sem saber 
sustentar um objeto na mão é impossível qualquer ação com ele, 
incluindo a lúdica (ELKONIN, 2009, p.208). 

 
Neste processo a linguagem e o pensamento também estão num processo 

crescente de complexificação, fruto da influência da atividade dominante que requer 

também o desenvolvimento da motricidade para a realização das atividades as quais 

as crianças serão submetidas no cotidiano. A avaliação do grau deste 

desenvolvimento no universo de crianças que chegam no ensino Pré-escolar será a 

primeira tarefa a ser realizada pelos professores, a fim de planejar as atividades a 

serem realizadas em conformidade as particularidades das crianças envolvidas. 

Uma conquista importante da motricidade neste momento é a ampliação 

significativa do repertório de hábitos motores. Para isso, é necessário um processo 

avançando de interiorização da ação, a qual exige cada vez menos esforços para 

sua realização, um processo de automatização de operações que ofereça condições 

para a realização de atividades cada vez mais complexas, o que Leontiev chamará 

de conversão das ações autoconscientes em operações motoras auxiliares 

(ZAPORÓZHETS, 1987, p.73, tradução livre). Por exemplo: transformar o correr em 

um hábito é fundamental para que a criança possa destinar sua atenção e esforço 

para realização de ações mais complexas como durante um jogo de pega-pega, 

onde a mesma precisará levar em consideração um conjunto complexo de situações 

que envolvem o jogo, como a orientação da corrida, a melhor forma de pegar e fugir 

dos adversários, e também, observar o cumprimento da regra do jogo. Sem ter 
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desenvolvido o hábito de correr as crianças não conseguirão realizar bem as novas 

demandas mais complexas, já que todo seu empenho ainda estará destinado a 

superar os primeiros desafios de conseguir se deslocar em velocidade por meio de 

pequenos saltos (correr). 

Este processo se dá pela mudança do papel da ação no contexto da 

atividade, se no período anterior ela tinha um papel central, nas novas atividades ela 

assumirá um papel auxiliar, por exemplo: no fim do momento I a criança realizava a 

ação de rolar para frente no solo (dar cambalhota), o motivo e o fim da atividade 

coincidiam, a criança se satisfazia cada vez mais que ela conseguia fazer esta ação 

com mais facilidade e mais vezes, principalmente quando contava com os aplausos 

e elogios dos adultos, todo seu esforço e atenção estava em realizar.a atividade em 

si. Na mudança para o momento II do primeiro ciclo de aprendizagem, numa 

atividade de jogo protagonizado, por exemplo, de ser a ginasta Dayane dos Santos, 

as crianças terão como central a imitação dos gestos e ações da personagem, e a 

até então atividade de rolar para frente se tornará uma das ações realizadas na nova 

atividade, o centro das preocupações será realizar um rolamento para frente como a 

Dayane dos Santos faz, mas também todos as demais ações realizadas pela mesma 

durante uma apresentação esportiva, neste caso o motivo da atividade estará 

concentrado em apresentar da forma mais parecida possível, ainda que muitas 

vezes na realização do papel o rolamento não aconteça da melhor forma, o central 

da atividade é a execução do papel e não a realização da ação (rolar), que era o 

centro no momento passado. 

A motricidade da criança na Pré-escola será marcada por transformações 

tanto quantitativas como qualitativas, terá o surgimento de novas ações, a conversão 

de muitas ações em operações e tende a haver um aumento do grau de 

complexificação das ações que já domina. Além dos fatores psíquicos aqui 

comentados, neste momento as crianças também apresentam um aumento das 

estruturas músculo-esqueléticas que permitem a realização de ações até então 

impossíveis. 

 
Entre os 3 e 6 anos, as crianças fazem grandes avanços nas 
habilidades motoras gerais, como correr e pular, que envolvem os 
grandes músculos [...]O desenvolvimento das áreas sensória e 
motora do córtex permite melhor coordenação entre o que as 
crianças querem fazer e o que sabem fazer. Seus ossos e músculos 
são mais fortes, e sua capacidade respiratória é maior, tornando 
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possível correr, saltar e escalar maiores distâncias, com mais rapidez 
e melhor [...] A medida que desenvolvem ambos os tipos de 
habilidades motoras, as crianças pré-escolares continuamente 
mesclam as capacidades que já possuem com aquelas que estão 
adquirindo para produzir capacidades mais complexas. Essas 
combinações de habilidades são conhecidas como sistemas de 
ação (PAPALAIA; OLDS; FELDMAM, 2006, p.276, grifo meu)65. 

 

Os estudos de Zaporózhets (1987) já apontavam também estas 

características gerais nas crianças russas investigadas. 

 
Na idade pré-escolar ocorre uma profunda mudança na motricidade 
da criança. Os pequenos ficam mais fortes, resistentes; seus 
movimentos, mais qualificados e coordenados. A criança adquire, 
nesta idade, uma série de novas habilidades motoras complexas que 
desempenham um papel importante na sequência de sua vida; 
finaliza esse período aprendendo a executar os movimentos de 
forma consciente e voluntária (ZAPORÓZHETS, 1987, p.71, tradução 
livre). 

 

Para ilustrar esta afirmação, Zaporozhets (1987), no seu estudo sobre a 

análise psicológica da motricidade do Pré-escolar, irá apresentar algumas 

constatações das investigações de Lévi-Gorinévskaia que contribuem para um 

melhor entendimento do desenvolvimento da motricidade a partir da aprendizagem 

da ação de saltar. 

 
Enquanto ao salto, normalmente se forma apenas na idade (no 
período) pré-escolar. E. Lévi-Gorinévskaia escreveu que até os três 
anos as crianças, com raras exceções, não sabem saltar. Uma 
criança de três anos já pode saltar com os dois pés juntos, fazendo-o 
a partir de superfícies de 10-15 cm de altura, saltar uma corda 
apoiada no chão. Porém ela não pode saltar alto, mesmo apenas 5 
cm de solo. Desta forma, o salto exige um sistema de movimentos 
que apresentam grandes dificuldades para a criança. O cumprimento 
de tais tarefas motrizes é possível, pela primeira vez, na idade (no 
período) pré-escolar (ZAPORÓZHETS, 1987, p.74, tradução livre). 

 

Ao final da Pré-escola se espera que as crianças apresentem no âmbito da 

motricidade um aumento do repertório de suas ações, que as ações elementares se 

automatizem e se transformem em hábitos, e que se amplie o domínio de ações 

mais complexas necessárias para os desafios da idade escolar. 

                                                           
65 O uso das contribuições destas autoras se faz pelo mesmo motivos e com as mesmas observação 
feitas em relação a Gallahue. 
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Aqui encerro minha contribuição no processo de atualização do 1º Ciclo de 

Escolarização da abordagem Crítico- Superadora apresentando sinteticamente as 

principais indicações: a) a sua redução em comparação a proposta original, agora 

encerrando juntamente com a Pré-Escola e não mais no quarto ano do ensino 

fundamental, em acordo com Melo (2017); b) a divisão deste ciclo em dois 

momentos (Creche e Pré-escola), considerando as contribuições da periodização do 

desenvolvimento psíquico a partir das idades críticas formulada por Vigotsky; c) 

acrescento os elementos essenciais que caracterizam a motricidade das crianças 

neste ciclo. Na tabela a seguir acrescento estas contribuições em vermelho na 

tabela formulada originalmente por Melo (2017). 

  

1º CICLO DE ESCOLARIZAÇÃO 

Idade 0 a ± 3 ± 4 a ± 6 

Momentos do Ciclo Momento I – Creche Momento II -Pré-

escola 

Época Primeira Infância  Infância. 

Período Primeiro ano  Primeira infância Idade Pré-escolar 

Atividade Guia Comunicação 
emocional direta  

Objetal-Manipulatória Jogo 
Protagonizado/ 
Brincadeira de 
papéis sociais. 

Esferas Afetivo-Emocional » Intelectual-cognitivo » Afetivo-Emocional. 

Principal 

contradição vivida 

Contradição entre a natureza e a cultura (o biológico e social; o adquirido e o 
inato). 

Desenvolvimento da 
Linguagem 

Fase Pré-linguística » Domínio Primário do Idioma » Domínio da Estrutura 
Gramatical da Linguagem 

Desenvolvimento do 
Pensamento 

Pensamento sincrético » Pensamento por complexos 

Principais 
Neoformações  

Consciência embrionária de si »Consciência de si-mesmo » Consciência de si e de 
seu entorno social 

Crise Pós-Natal » Um ano »  Três anos 

Motricidade Predomínio dos movimentos involuntários » 

Aprendizado das ações » Ações centradas na 

manipulação dos objetos »  

Transformação 

quantitativa e 

qualitativa das 

ações conscientes» 

criação de hábitos 

motores 

(automatização de 

ações 

elementares). 
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Como síntese apresento a seguinte formulação deste ciclo: O primeiro ciclo 

vai do berçário ao fim da Pré-escola. É o ciclo de organização da identidade dos 

dados da realidade. Nele a criança começa com uma visão sincrética da realidade, 

os dados aparecem (são identificados) de forma difusa, misturados, característica do 

desenvolvimento do pensamento sincrético. O gradativo aumento da realização de 

movimentos voluntários (Ação) em relação aos involuntários é a principal conquista 

no campo da sua motricidade. As crianças precisarão desenvolver a autonomia 

necessária que irá possibilitar uma crescente liberdade em relação à dependência 

dos adultos para realização das suas necessidades imediatas. Este ciclo será 

dividido por dois momentos: Creche – Momento I, e Pré-escolar - Momento II. Cabe 

à escola, particularmente ao professor, apresentar aos estudantes por meio do 

ensino sistematizado as propriedades, características e principais funções dos 

objetos e das condutas humanas, propiciando uma apropriação cada vez maior do 

mundo objetal e das relações sociais. 

Nesse ciclo o estudante se encontra no momento da "experiência sensível", 

onde prevalecem as referências sensoriais na sua relação com o conhecimento. O 

estudante dá um salto qualitativo nesse ciclo: a) quando categoriza os objetos, e 

além de organizar a identidade dos dados da realidade ele inicia a sistematização 

destes dados a partir de generalizações primárias; b) quando consegue pensar por 

complexo e avançam no sentido do pensamento conceitual; c) quando dominam as 

funções e operações diretas dos objetos que tem acesso, apresentando uma 

crescente realização de novas ações (movimentos voluntários conscientes), e já 

conhecem os objetos e ações elementares de algumas atividades da Cultura 

Corporal. 

Tendo por base o que apresentei a respeito do conceito de Cultura Corporal e 

sua relevância enquanto conteúdo no currículo no primeiro ciclo de escolarização, 

agora redimensionado a partir das contribuições recentes da teoria Histórico-cultural 

que nos chegam às mãos, vou expor agora as problemáticas significativas da 

Educação Física na Pré-escola brasileira para, após a análise realizada, concluir de 

forma propositiva a presente tese.  
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3.1.3 A brincadeira de papéis sociais como atividade-guia na Pré-escola 
 

 

Como já tratado no primeiro capítulo desta tese, consideramos conteúdos da 

Educação Física escolar um conjunto de atividades produzidas historicamente pela 

humanidade, a Cultura Corporal, uma forma superior desenvolvida pelos humanos a 

partir da atividade trabalho, que coloca toda sua corporalidade envolvida para 

resolver novas necessidades socialmente postas. Assim, torna-se mais complexo o 

ensino da Educação Física, indo além das abordagens que se concentram apenas 

no ensino do gesto motor, face fenomênica da ação humana.  

Nesta tese, é importante distinguir o jogo como fenômeno da Cultura Corporal 

e o jogo protagonizado/brincadeira de papéis sociais como atividade-guia da idade 

Pré-escolar. Dada a confusão e por vezes o tratamento igual dado a estas formas de 

atividade, optarei a partir daqui a usar apenas a terminologia brincadeira de papéis 

sociais para conceituar a atividade-guia do período Pré-escolar66.  

Na idade Pré-escolar, assim como nos demais períodos do desenvolvimento 

psíquico, a crianças terá uma atividade que em especial provocará mudanças 

qualitativas no seu desenvolvimento, a atividade-guia. Na idade Pré-escolar a 

atividade é a brincadeira de papéis sociais67, ela assume este lugar não por ser a 

única atividade, ou a  mais realizada pela criança neste período, mas sim por ser a 

atividade que promove as mudanças determinantes deste período, necessárias no 

processo de formação da personalidade, abrindo um campo rico de desenvolvimento 

para o período subsequente. 

Muitos estudiosos do assunto apresentam como característica principal da 

brincadeira a satisfação ou o prazer promovido pela sua realização. Vigostsky (2008) 

aponta que estabelecer a satisfação ou o prazer como a principal característica da 

                                                           
66 Embora a tradução de Elkonin em português, uma das principais referências desta tese, apresente 
o termo jogo protagonizado, avalio que a opção de nomeá-la de brincadeira de papéis sociais como 
na obra organizada por Arce e Duarte (2006) explica melhor e contribui para evitar tratar atividades 
diferentes como iguais. A literatura brasileira ainda apresenta muita confusão sobre o uso da 
terminologia jogo, permitindo que diferentes situações e atividades possam ser conceituadas por este 
único termo. O aprofundamento desta importante discussão não é objeto de investigação desta tese, 
mas certamente é algo que merece um bom estudo. 
67 E tal atividade é dominante devido a sociabilidade capitalista reservar esse momento da vida dos 
seres humanos para o não-trabalho, ou seja, na época da infância o trabalho infantil é proibido (em 
que pese a existência de contradições nesse setor da realidade). Portanto, o próprio lugar da 
atividade dominante como fonte de desenvolvimento é influenciada pela própria sociabilidade. 
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brincadeira é um equívoco, já que em qualquer observação de pessoas brincado é 

possível ver que nem sempre esta atividade é prazerosa, muitas vezes promove 

justamente o contrário, assim apontar a satisfação ou prazer como um traço 

essencial da brincadeira não corresponde ao que de fato é. Porém, ele reconhece a 

relação afetiva que se desenvolve com os sujeitos por meio desta atividade, esta 

medida, aponta ele, é um cuidado necessário para não intelectualizar este problema. 

 
No entanto, significaria intelectualizá-la extremamente recusar-se a 
admitir o modo como nela as necessidades da criança se realizam, 
os impulsos para a sua atividade, isto é, seus impulsos afetivos. A 
dificuldade de uma série de teorias sobre a brincadeira é, de certa 
maneira, a intelectualização desse problema (VYGOTSKY, 2008, 
p.24). 

 

A brincadeira de papéis sociais já começa a aparecer no momento I (Creche) 

do primeiro ciclo de escolarização aqui proposto, mas será no momento II (Pré-

escolar)68 que ele ganhará maior participação no cotidiano das crianças e também 

ocupará função determinante nas conquistas deste momento, ela que foi gestada no 

momento anterior e que ocupou um espaço secundário, passará agora na Pré-

escola a assumir a função de atividade-guia. 

Elkonin (2009), a partir dos experimentos da pesquisa de Mikhailenko, irá 

apontar o caminho do desenvolvimento do jogo protagonizado: 

 
[...] Os fatos obtidos em todas essas pesquisas evidenciam que o 
caminho do desenvolvimento do jogo vai da ação concreta como os 
objetos à ação lúdica sintetizada e, desta, à ação lúdica 
protagonizada: há colher; dar de comer com a colher; dar de comer 
com a colher à boneca; dar de comer à boneca como a mamãe; tal é, 
de maneira esquemática, o caminho para o jogo protagonizado 
(ELKONIN, 2009, p. 258). 

 

Para Vygotsky (2008), a análise da brincadeira deve começar pelo 

conhecimento das mudanças de estágios de desenvolvimento, as quais promovem 

transformações dos impulsos e motivos para a atividade. Afirma ainda que, para 

compreender a brincadeira como uma atividade específica, é necessário reconhecer 

                                                           
68“Tendo surgido no transcurso da primeira infância e na idade pré-escolar, o jogo protagonizado 
desenvolve-se intensamente e alcança o nível máximo na segunda metade da idade pré-escolar” 
(ELKONIN, 2009, p. 233). 



119 

 

que por meio desta atividade as crianças satisfazem certas necessidades e 

impulsos.  

Não é a toa, ou espontaneamente que as brincadeiras de papéis sociais 

assumem a centralidade no desenvolvimento das crianças. O comportamento e o 

grau de desenvolvimento do psiquismo infantil na idade Pré-escolar irá forjar a 

brincadeira de papéis sociais como atividade-guia. 

 

Na idade pré-escolar, surgem necessidades específicas, impulsos 
específicos que são muito importantes para o desenvolvimento da 
criança e que conduzem diretamente à brincadeira. Isso ocorre 
porque, na criança dessa idade, emerge uma série de tendências 
irrealizáveis, de desejos não-realizáveis imediatamente. Na primeira 
infância, a criança manifesta a tendência para a resolução e a 
satisfação imediata de seus desejos. O adiamento da realização de 
seus desejos é difícil para a criança pequena, pode ser possível 
somente em limites bem estreitos; não se conhece uma criança de 
até três anos que tenha um desejo de fazer algo depois de alguns 
dias [...] Porém, numa criança com mais de três anos, emergem 
tendências específicas e contraditórias, de um modo diferente; por 
um lado, surge uma série de necessidades e de desejos não-
realizáveis imediatamente, mas que, ao mesmo tempo, não se 
extinguem como desejos; por outro lado, conserva-se, quase por 
completo, a tendência para a realização imediata dos desejos 
(VYGOTSKY, 2008, p.25). 

 

Vigotsky (2008) aponta duas questões fundamentais do conteúdo da 

brincadeira de papéis sociais, uma é a imaginação69, a outra são as regras. Ele 

demonstra que, na verdade, ambos estão sempre presentes nestas brincadeiras, 

seja de forma explícita ou implícita. 

 

[...] foi possível demonstrar que qualquer situação imaginária contém 
regras ocultas, demonstrou-se também o inverso: que qualquer 
brincadeira com regras contém em si uma situação imaginária oculta. 
O desenvolvimento que parte de uma situação imaginária às claras e 
regras ocultas para a brincadeira com regras às claras e uma 
situação imaginária oculta compõe os dois pólos, demarca a 
evolução da brincadeira infantil (VYGOTSKY, 2008, p.28). 

                                                           
69 É disso que surge a brincadeira, que deve ser sempre entendida como uma realização imaginária e 
ilusória de desejos irrealizáveis, diante da pergunta "por que a criança brinca?". A imaginação é o 
novo que está ausente na consciência da criança na primeira infância, absolutamente ausente 
nos animais, e representa uma forma especificamente humana de atividade da consciência; e, 
como todas as funções da consciência, forma-se originalmente na ação. A velha fórmula 
segundo a qual a brincadeira de criança é imaginação em ação pode ser invertida, afirmando-se que 
a imaginação nos adolescentes e escolares é a brincadeira sem ação (VYGOTSKY, 2008, p.25, grifo 
meu).  
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Por meio destas brincadeiras a criança da Pré-escola consegue agir a partir 

do que tem em mente, independente do que é visível para ela durante a ação, uma 

coisa nova, ao contrário das tendências no estágio anterior de desenvolvimento. 

 

 Na brincadeira da idade pré-escolar temos, pela primeira vez, a 
divergência entre o campo semântico e o ótico. Parece-me ser 
possível repetir o raciocínio de um pesquisador que diz que, na 
brincadeira, a idéia separa-se do objeto e a ação desencadeia-se da 
idéia e não do objeto (VYGOTSKY, 2008, p.30). 

 

Outra observação importante é que o elemento fundante destas brincadeiras 

é sempre uma situação concreta, o lastro da imaginação que move estas 

brincadeiras são as experiências e objetos reais, entender isto valoriza a 

necessidade de estimular a apropriação por parte das crianças de múltiplas e 

variadas experiências que permitam um jogo cada vez mais rico e complexo. 

 

[...] não existem elementos irreais, arbitrários, improváveis e 
fantásticos em sua brincadeira, como se costuma pensar. Existe sim, 
uma ação, uma operação e imagens reais de objetos reais e sociais. 
A criança, todavia, age em relação a um pedaço de pau como se 
fosse um cavalo, o que significa que a estrutura da atividade lúdica 
determina a ocorrência de uma situação lúdica não provém de uma 
situação imaginária, mas sim o contrário. A imaginação, a fantasia, 
tornam-se necessárias e se originam mediante as condições das 
ações que a criança executa durante a brincadeira. De fato, são 
produzidas nessas ações. Como diz Vigotski, conforme 
anteriormente citado, “como todas as funções da consciência, ela 
surge originalmente da ação” (ROSSLER, 2006, p.58). 

 

Por conta desta peculiaridade se abre para criança um rico campo de novas 

ações, que a possibilita aprender operações e comportamentos com objetos e 

atividades realizadas apenas pelos adultos, ou com a ajuda dos adultos. Ao assumir 

os papéis durante a brincadeira a criança ao mesmo tempo que realizará ações e 

reproduzirá as atitudes do personagem, estará assimilando novas formas de agir, 

fundamentais para o período subsequente do seu desenvolvimento. 

Outro elemento de destaque da brincadeira de papéis sociais no processo de 

ensino, é que por meio desta atividade a criança poderá ter maior facilidade de 

aprender as coisas novas e complexas que surgem, apresentando maior e melhor 

assimilação do que na realização de outras atividades que tenham o mesmo 
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objetivo. Elkonin (2009) destaca a conclusão de Zaporózhets que aponta que “O 

jogo é a primeira forma de atividade acessível à criança que pressupõe a 

reprodução consciente e o aperfeiçoamento dos novos movimentos” (p.418). Ao 

encenar o papel a criança consegue fazer com mais facilidade as tarefas que são 

colocadas, por isso esta atividade ser a principal propulsora de desenvolvimento 

neste período. 

 
[...] a brincadeira dá à criança uma nova forma de desejos, ou seja, 
ensina-a a desejar, relacionando o desejo com o "eu" fictício, ou seja, 
com o papel na brincadeira e a sua regra. Por isso, na brincadeira 
são possíveis as maiores realizações da criança que, amanhã, se 
transformarão em seu nível médio real, em sua moral (VYGOTSKY, 
2008, p.33). 

 

Justamente aqui é que reside a importância destas brincadeiras para o 

desenvolvimento infantil, nas atividades são antecipadas as futuras conquistas, as 

novas aprendizagens, a criança é levada a agir acima de sua atual condição, de 

maneira atraente, mesmo sem ter ainda a consciência do resultado final. 

 
[...] a brincadeira cria uma zona de desenvolvimento iminente na 
criança. Na brincadeira, a criança está sempre acima da média da 
sua idade, acima de seu comportamento cotidiano; na brincadeira, é 
como se a criança estivesse numa altura equivalente a uma cabeça 
acima da sua própria altura. A brincadeira em forma condensada 
contém em si, como na mágica de uma lente de aumento, todas as 
tendências do desenvolvimento; ela parece tentar dar um salto acima 
do seu comportamento comum (VYGOTSKY, 2008, p.35). 

 

Ao pensar o ensino das operações com os objetos é necessário ter ciência 

que este objetivo precisa estar articulado com o argumento da brincadeira, o que 

reforça a importância da orientação educativa da brincadeira, do caso contrário ela 

pode não ser a melhor atividade para esta assimilação, já que o central da atividade 

é a encenação do papel, a execução das atitudes e comportamentos que o papel 

impõe, Elkonin (2009) chama atenção sobre isto. 

 

Claro que durante o desenvolvimento do jogo lúdico a criança não 
aprende manejar melhor os objetos, o pente, a colher, a calçar os 
sapatos etc. A aprendizagem dessas habilidades transcorre durante 
o uso desses objetos e na atividade prática. Há fundamento para 
supor que nas ações lúdicas a criança não aprende a conhecer as 
novas propriedades físicas dos objetos. Conhecem-se os objetos do 
mundo exterior e as noções a respeito deles formam-se com uma 
atividade orientadora e de busca especialmente produtiva ou 
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cognoscitiva. No tocante ao jogo temático, a criança aprende nele, 
principalmente, o significado dos objetos, a orientar-se quanto à sua 
função e a utilizá-los com proveito social (ELKONIN, 2009, p.230).  

 

Quando a brincadeira é organizada com o objetivo de valorizar o ensino de 

determinadas ações e operações, o mesmo poderá promover resultados positivos 

sem descaracterizar, ou subsumir a principal contribuição da brincadeira de papéis 

sociais para as crianças. Para comprovar isto Elkonin (2009) apresenta as reflexões 

a partir das investigações de Zaporózhets: 

 

[...] Descobriu-se ao mesmo tempo que tanto a eficiência quanto a 
organização do movimento dependem muito do lugar estrutural que 
ele ocupe na interpretação do papel desempenhado pela criança. 
Assim no jogo dramatizado do “esportista”, não só aumenta a 
eficiência relativa do salto, mas também muda o próprio caráter do 
movimento, nele se realçando muito mais a fase preparatória ou a do 
começo original. Escreve Zaporózhets: “A diferença qualitativa da 
conduta motora nas duas séries comparadas de experimentos 
consiste, entre outras coisas, em que a maioria das crianças, nas 
situação do jogo dramatizado, passa para uma organização mais 
complexa do movimento com uma fase preparatória e executiva 
claramente manifesta, ou seja, os seus resultados eram melhores do 
que os jogos de ‘lebres e caçadores’”(ibid.,p.161) (ELKONIN, 2009, 
p.418).  

 

Um último aspecto merece muita atenção, é a mudança da relação entre os 

argumentos desenvolvidos nas brincadeiras e as regras ao longo do momento II 

(Pré-escolar), passando da predominância de brincadeiras com regras latentes no 

início deste estágio, para as brincadeiras com regras patentes ao final deste mesmo 

estágio (ELKONIN, 2009). 

 

Na fase da educação infantil, os papéis são de grande importância e 
o interesse das crianças ampara-se na interpretação de tais papéis. 
Já para as crianças um pouco mais velhas, não basta apenas 
representar este ou aquele papel, o que importa é a perfeição com 
que representam (ARCE; SIMIÃO, 2006, p. 73). 

 

Elkonin (2009) apresenta a mudança no desenvolvimento do jogo 

protagonizado no percurso da idade pré-escolar, a partir da substituição dos jogos 

dramatizados com determinados argumentos pelos jogos com regras sem 

argumento. 

 



123 

 

[...] A quantidade de jogos dramáticos com determinado argumento 
diminui, enquanto a de jogos com regras sem argumento aumenta e, 
no final da idade pré-escolar atinge os 55%; se se adicionarem os 
13% relativos aos jogos desportivos, que também são jogos com 
regras, mas de um tipo mais elevado, obteremos um total de 68% 
(ELKONIN, 2009, p.358). 

 

Esta mudança da predominância do tipo de jogo na idade pré-escolar é algo 

que deve ser elemento de observação dos professores, em especial os da Educação 

Física, já que esta substituição do tipo de jogo cumpre um papel importante no 

conjunto do desenvolvimento infantil no processo de transição para idade escolar, e 

para o Ensino Fundamental, etapa subsequente. Após apresentar os aspectos 

centrais do jogo na idade pré-escolar, avançarei agora na discussão de como 

organizar o trato com o conhecimento da Cultural Corporal na Pré-escola.  

O professor a partir destas informações precisará pensar como as 

brincadeiras de papéis sociais devem ser utilizadas durante a aula de Educação 

Física, na medida de sempre articular a brincadeira com os objetivos e conteúdos 

propostos. Lembro que embora a brincadeira seja no período Pré-escolar a 

atividade-guia, ela não dever ser a única, e não necessariamente a predominante 

durante as aulas, as demais atividades secundárias merecem destaque, 

principalmente as que se relacionam com o desenvolvimento iminente esperado 

para o próximo período. 

 

 

3.2 OBSERVAÇÕES PARA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
DAS ATIVIDADES DA CULTURA CORPORAL NA PRÉ-ESCOLA 

 

 

Até aqui segui o caminho de demarcar questões fundamentais para o ensino 

da Educação Física na Pré-escola a partir da abordagem Crítico-Superadora, foram 

elas: 1) definição do que é a Cultura Corporal; 2) crítica às orientações oficiais sobre 

o ensino do movimento na Educação Infantil; 3) expus os elementos do 

desenvolvimento infantil e da motricidade no primeiro ciclo de escolarização. Diante 

destas delimitações teóricas feitas até aqui na tese, o objetivo agora é discutir 

alguns aspectos importantes para organizar o ensino das atividades da Cultura 

Corporal para as crianças da Pré-escola.  
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Neste tópico faço um diálogo com o livro de Valeria Mukhina, “Psicologia da 

idade Pré-escolar”, onde são apresentadas as principais características do 

desenvolvimento psíquico das crianças, e suas implicações na educação escolar por 

meio principalmente da atividade-guia Jogo protagonizado/Brincadeira de papeis 

sociais, e das experiências e estudos orientados pela perspectiva Histórico-cultural. 

A partir desta contribuição apresento algumas orientações gerais que ao planejar a 

aula o/a professor/a de Educação Física70 deverá levar em consideração: 

a) A importância do trabalho em grupo - é senso comum a importância das 

atividades em grupos71 para a formação das crianças, mas um aspecto que ganha 

relevância na educação escolar está relacionado ao conteúdo destas atividades em 

grupo, que é a diversidade de experiências na resolução dos problemas. Conforme 

já explicitado na introdução desta tese, a maioria das crianças da Pré-escola 

brasileira não teve acesso à educação escolar anteriormente e muitas delas 

conviveram até em então em espaços de convívio restrito com outras pessoas de 

fora da família, o que pode acarretar em muitos casos em poucas experiências 

pregressas. Nestas situações as atividades conjuntas podem enriquecer 

qualitativamente o aprendizado, uma vez que colocará crianças com diversas 

experiências para resolver um problema em comum, propiciando a troca de 

conhecimentos diversos, além do apresentado pelo professor. 

 

Ao discutir o jogo conjunto, Mukhina irá destacar as contribuições de 
realizar as atividades em grupos/ A colaboração conjunta das 
crianças torna o jogo mais rico e complexo. A experiência de cada 
criança é limitada, pois ela só conhece algumas das muitas 
atividades dos adultos. No jogo há um intercâmbio de experiências e 
ele se torna mais interessante e variado. A maior complexidade do 
jogo, por sua vez, torna mais complexas as relações mútuas, requer 
número maior de participantes e melhor concordância das ações 
(MUKHINA, 1995, p. 163). 

 

Na Educação Física as tarefas conjuntas ganham muita importância, já que 

serão exercícios importantes e elementares para o aprendizado das atividades da 

                                                           
70 Embora neste ítem me dirija diretamente para os/as professores/as de Educação Física, estas 
orientações são para todos/as professores/as que sejam responsáveis pelo ensino da Educação 
Física na Pré-escola. 
71 Não confundir o que discuto neste ítem com a formação de turmas, times, equipes, por exemplo, 
mas sim, uma organização que permita as crianças realizar e construir coisas conjuntamente, na linha 
de potencializar a troca de experiências. 
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Cultura Corporal que tem como exigência saber agir coordenado com outros como, 

por exemplo, nas atividades coletivas.  

Mukhina (1995) ainda destaca a importância e as diferentes possibilidades de 

organizar a tarefa conjunta vinculando-as com o trabalho,  

 

É de especial importância unir as crianças, para que realizem em 
conjunto as tarefas voltadas para o trabalho. Com frequência 
participam de um trabalho várias crianças ou um grupo inteiro, mas 
cada um trabalha independentemente dos demais e seus resultados 
são avaliados em separado. Em outros casos, ainda que a criança 
realize seu trabalho sozinha, a tarefa é proposta como parte 
integrante de um empreendimento comum e o trabalho é avaliado de 
acordo com o resultado obtido por todos (MUKHINA, 1995, p. 184). 

 

Esta sugestão apresenta diversas possibilidades de experimentação no 

âmbito do ensino das atividades da Cultura Corporal, como nas atividades de 

revezamento onde a soma do desempenho individual representa o êxito da tarefa, 

ou nas atividades onde todos atuam juntos para atingir um objetivo único, como 

fazer uma cesta no jogo de Basquete. Estas atividades promovem um nível maior de 

complexidade para as crianças no que se refere a realização das ações, nesta fase 

as crianças estão adquirindo um crescente autodomínio das suas ações, e nestas 

atividades elas precisam também se orientar  pela direção colocada pelo grupo, o 

que proporcionará uma aprendizagem cada vez mais elevada desta capacidade.  

A tarefa conjunta para atingir seus objetivos educacionais precisa da 

intervenção direta do/a professor/a, uma vez que a realização da tarefa em si não é 

suficiente para obtenção dos resultados educacionais esperados na escola, por isto 

não pode ser entregue a espontaneidade das crianças. 

 

O jogo não educa a criança apenas através do argumento e do papel 
que ela representa. Nas relações reais que surgem em torno do jogo, 
nas discussões sobre o conteúdo do jogo, na distribuição dos papéis 
etc., a criança aprende a respeitar realmente os interesses do 
companheiro e a cooperar no empreendimento comum. Com 
frequência, a organização e a evolução do jogo geram conflitos 
devidos à incapacidade da criança de harmonizar os planos e as 
ações. Nesses casos, faz-se necessária a ajuda do educador 
(MUKHINA, 1995, p. 196). 

 

A boa orientação e acompanhamento do/a professor/a na resolução dos 

problemas e possíveis conflitos é fundamental na Educação Infantil para ajudar a 
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formar nas crianças as condutas sociais necessárias ao enfrentamento do sucesso, 

do insucesso, e para desenvolver o senso de companheirismo importante no 

aprendizado das atividades coletivas e competitivas muito presentes nas aulas de 

Educação Física. 

b) O cuidado com a dimensão estética - é preciso ressaltar que na 

Educação Infantil a valorização da dimensão estética dos espaços e objetos de uso 

nas aulas é de especial importância no processo de aprendizagem e para o 

desenvolvimento das crianças, uma questão que o/a professor/a de Educação Física 

também necessita dedicar atenção na preparação das aulas na Pré-escola,  

 
[...] Para criança de 3 ou 4 anos é belo o brinquedo de cores vivas, a 
roupa bonita etc. O pré-escolar maior começa a perceber a beleza no 
ritmo, na harmonia das cores e das linhas, na melodia musical, na 
plasticidade da dança. Nessa idade, a criança experimenta fortes 
emoções ao contemplar a beleza da paisagem ou dos festejos 
populares. Quanto melhor a criança se orienta no que a rodeia, mais 
diversas e complexas são as causas que provocam nela um 
sentimento do belo (MUKHINA, 1995, p. 216). 
 

O/A professor/a deve atentar-se ao aspecto estético dos materiais que serão 

utilizados nas aulas, assim como do espaço destinado para as aulas. Muitos 

equipamentos e materiais da linha principalmente esportiva oficial não tem esta 

preocupação, desta forma é importante que seja orientado na aquisição de materiais 

e na organização da escola a necessidade de adequações não apenas nos 

tamanhos dos espaços e materiais, mas também do aspecto estético, levando em 

consideração a importância da diversidade de cores e formas dos mesmos para o 

processo de aprendizagem escolar, principalmente na Pré-escola. 

c) O papel da imitação do comportamento do adulto - nesta etapa da 

escolarização o desenvolvimento das crianças se encontra na esfera afetivo-

emocional (relação criança-adulto social), o que coloca uma grande influência do 

adulto no comportamento das crianças. Espera-se neste momento de 

desenvolvimento que as crianças estejam motivadas a superar a necessidade de 

fazer o que os adultos fazem (indicador e fonte de desenvolvimento do momento 

anterior). Nesse momento as crianças fazem o que os adultos fazem e como eles 

fazem, porém, as crianças contam com o juízo feito pelos adultos para balizar suas 

ações e conquistas, existe uma relação direta da influência do adulto no 

comportamento das crianças, por isso a imitação ser uma ação corriqueira e que tem 
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bom desempenho pedagógico nesta etapa de ensino. As manifestações afetivas dos 

adultos (neste caso do/a professor/a) de valorizar ou não o que as crianças fazem é 

elemento imprescindível no processo de ensino, não que esta questão não seja 

importante nas demais fases da vida, mas na pré-escola isto é decisivo. 

 

Uma motivação de grande importância na conduta do pré-escolar é a 
manutenção das relações positivas com os adultos e com as outras 
crianças. A criança necessita que o adulto a trate bem. Uma das 
principais motivações de sua conduta é o desejo de receber carinho 
ou um elogio do adulto. Muitas ações das crianças obedecem a esse 
desejo. A ânsia de manter relações positivas com o adulto obriga a 
criança a acatar as regras de comportamento estabelecidas por esse 
adulto (MUKHINA, 1995, p. 200). 

 

Por isso, durante uma aula, a manifestação de aprovação e reprovação ser 

algo determinante, numa atividade de arremessar uma bola o mais longe possível, 

para a criança o mais importante será como seu professor/a e também seus colegas 

reagirão ao final da ação, esta reação será decisiva para manter aquela criança 

disposta a realizar novos arremessos ou desistir de fazê-los, o que será uma atitude 

fundamental para o aprendizado e melhora de seu desempenho. Mais uma vez a 

participação organizada e sistematizada dos exercícios pelo/a professor/a ganha 

relevância em comparação com iniciativas espontaneístas que prezam pela não 

intervenção do adulto nas atividades das crianças neste período da escolarização. 

A imitação é algo central no ensino da Educação Física na Pré-escola, o que 

requer uma disposição diferente do/a professor/a em relação a outros níveis de 

ensino. O/A professor/a deve participar ativamente das atividades propostas para as 

crianças, e sempre apresentar as novas ações realizando-as, oferecendo para as 

crianças uma forma de resolver a tarefa, a qual será num primeiro momento um 

modelo a ser imitado, adiantando o aprendizado destas novas operações e ações 

por parte das crianças, possibilitando-as novas experiências que posteriormente 

poderão permitir a construir novas formas de agir, diferente da apresentada 

inicialmente pelo/a professor/a.  

A execução do/a professor/a para imitação das crianças no processo de 

ensino segue um processo invertido ao desenvolvimento das crianças, quanto mais 

desenvolvidas as crianças menor a necessidade da apresentação de um modelo de 

ação, já que as crianças mais desenvolvidas irão ampliando seu repertório de 

possibilidades de apropriação de conhecimento por diferentes formas, 
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principalmente pelo desenvolvimento do pensamento abstrato e da formação de 

conceitos. Nestes casos os/as professores/as poderão descrever o pedido e as 

crianças terão condições de realizar as ações, ou o/a professor/a apresentará a 

tarefa e as crianças terão subsídios para elaborar resoluções, coisa que a criança da 

pré-escola poderá não dispor ainda. 

d) As mudanças motivacionais - um fator determinante para uma boa 

organização das aulas é o conhecimento por parte do/a professor/a das motivações 

e sua transformação ao longo da Pré-escola.  

 

Na idade pré-escolar formam-se novos tipos de motivação em função 
do aumento de complexidade das atividades da criança. São as 
motivações cognitivas e competitivas [...] A criança de 3 ou 4 anos 
não compara suas realizações com as dos seus iguais: não expressa 
sua ânsia de auto-afirmação e de obtenção do elogio adulto como o 
desejo de fazer algo melhor do que os demais; simplesmente atribui 
a si qualidades positivas ou realiza ações que o adulto avalia 
positivamente [...] Os pré-escolares maiores exercem sua ânsia 
competitiva inclusive em atividades que não tem caráter de 
competição. Gostam de comparar continuamente seus êxitos, são 
dados a vangloriar-se e sofrem muitos fracassos (MUKHINA, 1995, 
p. 202-203). 

 

Especificamente, o/a professor/a deverá tratar as motivações competitivas 

como impulsionadoras para o ensino das ações que envolvem os esportes, como as 

mesmas irão se manifestar com mais intensidade ao fim da Pré-escola este é um 

importante parâmetro para organizar o ensino no momento mais adequado para 

trabalhar com as crianças, com o intuito de potencializá-lo. Lazaretti (2016) 

apresenta um bom exemplo de como trabalhar as mudanças de motivações usando 

um exemplo do jogo de boliche, 

 

[...] o professor pode propor às crianças aprenderem o jogo de 
boliche. O professor tem clareza de que, por meio dessa atividade, 
objetiva desenvolver capacidades de movimento e destreza motora, 
como também operações e estimativas mentais, com cálculos 
simples. Jogar boliche para as crianças, nesse momento do 
desenvolvimento, talvez seja apenas uma atividade lúdica. O que 
isso significa? As crianças não irão jogar com o intuito do resultado, 
quantos pinos caíram na jogada, quem derrubou um número maior, 
mas o sentido consiste em rolar a bola e vibrar com a queda dos 
pinos, isto é, o sentido está no próprio ato e processo de brincar. A 
tarefa do professor consiste em, gradativamente, transitar o 
motivo das crianças da atividade lúdica para a atividade 
produtiva, para que o significado do jogo de boliche não seja 
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apenas o processo, mas que almejam atingir um resultado, um 
produto, isto é, compreendam a regra do jogo (LAZARETTI, 2016, 
p.136-137, grifo meu). 

 

O/A professor/a deve utilizar as motivações competitivas como um fator que 

contribui no processo de aprendizagem, não há necessidade de inibi-las ou 

condená-las na Pré-escola, mas, sim, por meio de um planejamento de ensino 

adequado, propiciar às crianças toda riqueza que está motivação pode oferecer no 

aprendizado das atividades da Cultura Corporal. 

e) Complexificação crescente do grau de dificuldade das tarefas - 

referente à escolha do tipo de exercícios e de tarefas durante uma aula é importante 

o/a professor/a levar em conta o grau de dificuldade, esta condição de análise prévia 

é fundamental para que os objetivos previstos sejam exitosos. O conhecimento do 

desempenho geral da turma é imprescindível na elaboração da aula, já que tanto 

exercícios e tarefas de fácil resolução, como as de dificuldade extremada podem ser 

inadequados para garantir que a criança da Pré-escola persista na realização do que 

foi solicitado.  

Para garantir o bom andamento do processo de ensino é preciso também 

conhecer as mudanças nas relações estabelecidas pelas crianças com o fracasso e 

o êxito ao longo da Pré-escola. 

 

Para que a criança em idade pré-escolar mostre persistência na 
consecução de um propósito são de grande importância seus êxitos 
e fracassos no cumprimento desse propósito. Para a criança em 
idade pré-escolar menor, os êxitos ou fracassos não estimulam a 
superar as dificuldades, ou a manter o objetivo por certo tempo. 
Nessa idade, as crianças não se incomodam em fracassar na 
realização de um objetivo. Já a criança em idade pré-escolar 
mediana perde o estímulo para alcançar o objetivo se fracassar ao 
realizar uma operação; e, se sua atividade tiver se desenvolvido 
bem, ela procurará realizar a tarefa até o fim. Do mesmo modo se 
comportam as crianças em idade pré-escolar maior, embora algumas 
já demonstrem um comportamento distinto: procuram superar as 
dificuldades a qualquer custo, pedem outra oportunidade e resistem 
a renunciar (MUKHINA, 1995, p. 223). 

 

Nas aulas de Educação Física é muito comum ver as crianças abandonarem 

as tarefas ou desistirem de continuar na sua realização sob a queixa de ser “muito 

fácil, muito boba”; também é verdade que as tarefas que apresentam graus muito 

superiores em relação às suas capacidades, levam as crianças muitas vezes a 
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sequer conseguir iniciá-las, e em outros casos de finalizá-las, já que por vezes as 

crianças ficam pelo meio do caminho, e assim não conseguem nem entender e nem 

experimentar a tarefa proposta. Esta situação em geral se torna um elemento de 

transtorno na condução da aula, já que muitas crianças ficam dispersas pelo espaço 

realizando outras coisas que lhe promovem maior interesse, inclusive fora dos 

objetivos da aula. Para quem está com 30 crianças pré-escolares numa quadra ou 

num espaço aberto sabe bem o que isto significa e as dificuldades para reagrupá-las 

após a dispersão durante a aula. 

f) O papel da linguagem oral e da fala em voz alta - Mukhina (1995) chama 

a atenção sobre a especificidade da fala em voz alta como forma de orientação das 

crianças da Pré-escola, um fator importante para organização das aulas. 

 

O pré-escolar maior aprende com os adultos a dar a si mesmo 
instruções verbais bem complexas. Ao planejar verbalmente suas 
próprias ações já não costuma fazê-lo em voz alta, mas para si. Mas 
mesmo a criança de 6 anos, em situações difíceis, nas quais precisa 
reprimir desejos muito fortes, orienta a si mesma em voz alta” 
(MUKHINA, 1995, p. 229). 

 

Com regularidade as aulas de Educação Física mesmo na pré-escola são 

tratadas como um fator perturbador do funcionamento da escola por conta do 

barulho produzido durante as suas aulas. Na verdade, a maioria das escolas não 

possuem espaços adequados para as aulas de Educação Física, e as salas não 

possuem isolamento acústico adequado, o que no caso da Pré-escola é uma 

agravante. Durante as atividades as crianças da Pré-escola se comunicam com 

muita frequência entre si e consigo mesma, nas aulas de Educação Física, por conta 

da característica de seus exercícios, a comunicação por meio da fala entre as 

crianças é condição objetiva para boa parte das tarefas, e mais, os gritos e risadas 

durante as aulas são uma constante. Qualquer tentativa de limitar, ou impedir estas 

reações durante as aulas de Educação Física é um contrassenso com os objetivos 

pedagógicos aqui defendidos. 

g) Os aspectos cognitivos prevalentes nos pré-escolares – defendo ao 

longo desta tese que o ensino deve ser o propulsor do desenvolvimento das 

variadas capacidades humanas, porém isto requer ser feito a partir das condições 

reais de desenvolvimento das crianças, sempre colocando um passo à frente do 
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desenvolvimento, e não vários passos. Mukhina chama atenção disso ao pensar 

sobre o desenvolvimento da inteligência das crianças da Pré-escola. 

 

[...] a idade pré-escolar revela precisamente uma sensibilidade 
especial em relação a todo tipo de ensino baseado em imagens. 
Todas essas razões nos obrigam a prestar uma atenção especial ao 
desenvolvimento imaginativo da criança pré-escolar. Ao mesmo 
tempo, devemos desenvolver na criança a inteligência abstrata, 
lógica, somente na medida necessária para que possa adquirir as 
primeiras noções do saber científico (por exemplo, para que domine 
bem o conceito de número), mas sem o propósito de converter toda 
sua inteligência em lógica (MUKHINA, 1995, p. 281). 

 

Principalmente por meio da atividade guia brincadeira de papéis sociais, 

podemos organizar nas aulas de Educação Física uma sequência de tarefas e 

exercícios que sigam uma crescente exigência de abstrações, que permitam as 

crianças desenvolverem raciocínios lógicos para as resoluções dos problemas 

presentes. Como já disse aqui neste capítulo, ao passo que aprendemos formas 

mais complexas da Cultura Corporal, será exigido desenvolvimento de capacidades 

mais complexas do pensamento. O incremento de tarefas e exercícios com mais 

regras, com regras mais complexas, com ações em grupos que exijam resolver 

problemas mais complexos, as aulas de Educação Física serão favoráveis ao 

desenvolvimento da inteligência da criança necessária para os novos desafios que a 

vida social lhe exige. 

Mukhina, também destaca a predominância de mudanças quantitativas do 

desenvolvimento dos processos funcionais da atenção, da memória, e da 

imaginação dos pré-escolares. 

. 

[...] Quando estudamos esses aspectos da evolução intelectual do 
pré-escolar, até certo ponto detectamos somente mudanças 
quantitativas: sua atenção se torna mais concentrada e fixa, sua 
memória conserva as impressões durante mais tempo e sua 
imaginação se enriquece (MUKHINA, 1995, p. 284). 

 

Conhecer como o processo funcional atenção se apresenta nas crianças pré-

escolares é fundamental para pensar como e o quê propor como tarefas. Mukhina 

(1995) aponta que 

 
[...] é raro que a criança se ocupe com algo por muito tempo.  
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Ao longo da idade pré-escolar, e à medida que as atividades da 
criança se tornam mais complexas e aumenta seu desenvolvimento 
intelectual, a atenção passa a ficar mais concentrada e estável. O 
pré-escolar menor pode permanecer brincando da mesma coisa 
durante 30 a 50 minutos, e o de 5 a 6 anos, 1 hora e meia. Isso se 
deve ao fato de que nessa idade se refletem no jogo ações e 
relações humanas mais complexas e se introduzem novas situações, 
o que contribui para manter o interesse (MUKHINA, 1995, p. 284). 

 

Esta constatação abre para o/a professor/a a reflexão sobre a escolha das 

tarefas e exercícios a partir da atenção exigida. Podemos pensar por que atividades 

que requerem muita precisão nos movimentos, como acertar um alvo pequeno, 

acertar uma cesta distante, driblar sem tocar nos objetos, e ações combinadas que 

exijam uma grande atenção na ação dos colegas não sejam tarefas que tenham 

bons resultados com as crianças menores, não é apenas uma questão de 

motivação, mas talvez de uma seleção inadequada de tarefas e exercícios para 

determinado grupo de crianças.  

 
Embora a criança em idade pré-escolar comece a dominar a atenção 
voluntária, nessa idade o tipo de atenção predominantemente é a 
involuntária. Uma atividade monótona e pouco atraente impede a 
criança de se concentrar, enquanto no jogo ela se mantém 
concentrada durante bastante tempo. Essa característica da atenção 
do pré-escolar é uma das razões pelas quais nessa idade a 
aprendizagem não pode se basear em tarefas que exijam a atenção 
voluntária muito desperta. Para essa aprendizagem utilizam-se 
elementos lúdicos, atividades de tipo produtivo e a mudança 
frequente de atividades, para que a atenção da criança se mantenha 
num nível aceitável (MUKHINA, 1995, p. 286). 

 

Com o intuito de colaborar também no desenvolvimento da atenção 

voluntária, ao longo da Pré-escola deverão ser propostas tarefas e exercícios que 

gradativamente aumente a exigência de atenção voluntária. Para a Educação Física 

esta atenção voluntária bem desenvolvida é imprescindível para a aprendizagem 

das ações mais complexas, e que serão objeto de ensino principalmente na idade 

escolar. Na Pré-escola tarefas que envolvam pequenos momentos de concentração 

já devem compor aulas, principalmente com as crianças mais velhas, as atividades 

que envolvem apresentações artísticas e esportivas ajudam no desenvolvimento 

deste processo funcional, o esforço, por exemplo, de realizar uma série ginástica 

exigirá uma atenção maior na execução e na ordem dos exercícios, mesmo que 

ainda não os executem de forma primorosa. Por isto ser inadequado pensar em 
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tarefas que tenham como central a repetição exaustiva de uma determinada ação, 

como, por exemplo, realizar chutes num alvo repetidas vezes, ou série de toque de 

vôlei numa parede, exercícios importantes para melhorar a execução destas ações e 

para torná-las hábitos, mas que não são os mais indicados para realização com 

crianças da Pré-escola. 

Como já dito aqui anteriormente, a linguagem, a fala deve ser algo estimulado 

nas aulas de Educação Física, já que a mesma cumpre um papel decisivo no 

desenvolvimento da atenção voluntária dos pré-escolares. 

 

No decorrer da idade pré-escolar a criança recorre cada vez mais à 
linguagem para organizar sua atenção. A criança em idade pré-
escolar maior que realiza uma tarefa seguindo instruções repete em 
voz alta essas instruções dez, doze vezes mais do que o pré-escolar 
menor. Assim, portanto, a atenção voluntária se forma na idade pré-
escolar, conectada à crescente importância da linguagem para 
regular a conduta da criança (MUKHINA, 1995, p. 286). 

 

Por isso estimular nas tarefas das aulas de Educação Física que as crianças 

falem, expliquem o que estão fazendo. Propor tarefas onde as crianças possam 

conduzir as outras por meio da voz, tarefas onde elas anunciem pela fala o que irão 

fazer, e fazer com que elas apresentem por meio da fala o que realizarão, são boas 

para contribuir no desenvolvimento cada vez maior das ações como apontado por 

Zaporózhets (1987), que serão estruturantes das diversas atividades da Cultura 

Corporal a serem aprendidas. 

No que se refere a memória não acontece algo muito diferente do 

desenvolvimento da atenção. Na Pré-escola a forma predominante da memória é a 

memória involuntária, a criança do início da Pré-escola não resolve operações que 

lhe exija guardar memórias, ao longo deste estágio isto passará ser cada vez mais 

exigido, e por isso necessitará que os/as professores/as apresentem formas e meios 

de reter memória intencionalmente. 

Mukhina aponta que “as condições mais propícias para a memorização 

voluntária e a reprodução voluntária são as do jogo72, pois para a criança 

participante é indispensável recordar para cumprir seu papel” (1995, p.288), e 

ressalta que  

                                                           
72 É importante mais uma vez lembrar que o jogo aqui tratado pela Mukina não é qualquer jogo, é o 
jogo protagonizado, atividade-guia, o que preferi chamar nesta tese de brincadeira de papeis sociais. 
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A criança não inventa as formas de memorizar e de reproduzir: essas 
são sugeridas, de alguma forma, pelo adulto. Se o adulto dá uma 
missão para a criança, pede que a repita. Se lhe pergunta algo, 
através das próprias perguntas dirige o processo de reprodução: “E o 
que aconteceu depois?; quais foram os outros animais parecidos 
com o cavalo que você viu? etc. Pouco a pouco, a criança aprende a 
repetir, a reelaborar, a ordenar o material com propósito de 
memorizá-lo, a utilizar as conexões para memorizar. Deste modo a 
criança toma consciência de que para lembrar são necessárias 
algumas operações específicas e que precisa lançar mão de meios 
auxiliares (MUKHINA, 1995, p. 289). 

 

Assim, na organização das tarefas e exercícios das aulas de Educação 

Física, a necessidade de intervenção constante do/a professor/a provocando que as 

crianças expressem por meio da fala o que fizeram, sempre as conduzindo para 

uma exercitação da memória voluntária. Na Educação Física a memorização é 

fundamental para apropriação das táticas dos jogos e dos esportes. Muitas são as 

possibilidades de exercícios  que ajudam nesta tarefa, uma simples apresentação de 

dança exige das crianças exercitar a memória voluntária seja por meio do enredo, da 

música, ou dos objetos usados, tornando-se na Pré-escola uma excelente atividade. 

A imaginação já foi objeto de discussão aqui nesta tese quando discutimos  a 

atividade-guia brincadeira de papéis sociais/jogo protagonizado, retomo aqui para 

acrescentar o seu desenvolvimento ao logo da Pré-escola. 

 
A criança pré-escolar de menor idade e de idade mediana ainda não 
conta com uma imaginação intencional, dirigida a um objetivo de 
antemão. Este tipo de imaginação surge na criança em idade pré-
escolar maior, no processo de desenvolvimento das atividades 
produtivas, quando aprende a construir e a materializar nessa 
construção uma determinada ideia (MUKHINA, 1995, p. 295). 

 

É importante retomar esta discussão para lembrar que será preciso 

desenvolver formas de imaginação propriamente dita, de criação; para além da 

forma presente na brincadeira de papéis sociais que é muito ligada a sua memória e 

a sua experiência. Estimular a criação de novas brincadeiras, brinquedos, e a visita 

a novos espaços, como o circo, aos parques, praias, e assistir espetáculos 

esportivos e culturais são excelentes tarefas para as aulas de Educação Física na 

Pré-escola a fim de contribuir com o desenvolvimento da imaginação, sempre 

enriquecida de novas experiências vivenciadas. 
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g) A transição para o Ensino Fundamental - a preparação das aulas de 

Educação Física no período final da Pré-escola necessita também se engajar na 

tarefa de transição para a idade escolar, para o Ensino Fundamental. Neste período 

a atividade acessória, estudo, começará se tornar cada vez mais um motivo 

importante para as crianças, por isso as aulas necessitam indicar a realização de 

tarefas e exercícios que estejam articuladas com o desenvolvimento iminente das 

crianças ao final da Pré-escola. No caso da Educação Física, por exemplo, o ensino 

sistematizado propriamente dito dos aspectos históricos e fundamentos técnicos das 

atividades da Cultura Corporal, os quais deverão assumir maior importância no 

processo de ensino ao longo dos próximos ciclos de escolarização, em graus cada 

vez mais elevados, o que irá requerer que as crianças saibam executar as ações 

exigidas, mas também possam realizar reflexões teóricas sobre elas.  

Mukhina destaca que a: 

 

 [...] aprendizagem do pré-escolar é de grande importância para que 
ele adquira uma formação inicial com vistas ao estudo escolar. 
Ensinar à criança os elementos que constituem a atividade escolar 
significa despertar nela o interesse por conhecer e prepará-la para 
aprender (1995, p. 163). 

 
Por isso a necessidade do conhecimento do/a professor/a sobre a importância 

e o desenvolvimento da atividade estudo ao longo da pré-escola. 

 

Na idade pré-escolar inferior e mediana a criança somente aceita 
uma tarefa de tipo escolar se puder aplicar imediatamente os 
conhecimentos obtidos ao jogo, ao desenho ou a outra atividade. 
Na idade pré-escolar superior, por meio de um ensino especialmente 
organizado, a criança admite o estudo como tarefa, 
independentemente de poder ou não aplicar de imediato o aprendido. 
A criança faz “provisões” de conhecimento para o futuro.  
Ao longo de toda a idade pré-escolar, o jogo didático é um método 
mais eficaz para assimilar conhecimento do que fazê-lo sob a forma 
de tarefa escolar. Mas, se para o pré-escolar menor e para o 
mediano essa diferença é muito grande, para o pré-escolar mais 
velho essa diferença já se dilui, evidenciando que a criança vai 
adquirindo capacidade de aceitar essas tarefas escolares 
(MUKHINA, 1995, p. 181). 

 

 

Feito todas estas observações específicas sobre o ensino da Educação Física 

na Pré-escola, passarei para etapa final desta investigação, apresentar como tudo 
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até aqui tratado pode se materializar na organização do ensino de uma atividade 

específica da Cultura Corporal. Escolhemos para este exercício ilustrativo a 

atividade Ginástica. 

 

 

3.3 A ORGANIZAÇÃO DO TRATO PEDAGÓGICO DO CONHECIMENTO DA 
GINÁSTICA NA PRÉ-ESCOLA 

 
 
A prática da Ginástica tem desaparecido do universo escolar como já 

devidamente denunciado nos estudos de (ALMEIDA, 2005) e (SCHIAVON; NISTA-

PICCOLO, 2007), desta forma a Ginástica passou de conteúdo exclusivo – no início 

da Educação Física escolar no Brasil - a conteúdo em extinção na educação escolar 

na atualidade. A escolha pela discussão da Ginástica se dá prioritariamente por se 

tratar de um conteúdo clássico, uma atividade indispensável da Cultura Corporal, 

que apresenta diferentes formas, possibilidades de ser praticada com os mais 

diversos objetivos relacionados ao condicionamento físico, a competição, a arte, e a 

saúde. 

De acordo com o Coletivo de Autores (2009), a Ginástica pode ser entendida 

“como uma forma particular de exercitação onde, com ou sem o uso de aparelhos, 

se abre a possibilidade de atividades que provocam valiosas experiências corporais, 

enriquecedoras da cultura corporal das crianças, em particular, e do homem, em 

geral” (COLETIVO DE AUTORES, 2009, p.76). 

A partir da abordagem Crítico-Superadora todas as atividades da Cultura 

Corporal poderão ser ensinadas em qualquer nível de ensino, sempre atentando-se 

para a adequação pedagógica às capacidades e potencialidades dos estudantes 

envolvidos, na lógica de uma aprendizagem que vai dos elementos mais simples aos 

mais complexos. Cabe aqui pensar como organizar o ensino da Ginástica na Pré-

escola, o que as crianças podem e precisam apropriar-se desta atividade da Cultura 

Corporal neste nível de ensino, quais são os elementos mais essenciais desta 

atividade, e como é melhor para as crianças aprenderem? 

Nesta tarefa seguirei as orientações dos princípios curriculares da abordagem 

Crítico-Superadora, assim resumido por Gama (2016). 
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O Coletivo de Autores (1992) contribui com a indicação de princípios 
curriculares no trato com o conhecimento, apontando princípios de 
seleção do conteúdo de ensino, “[...] que remetem à necessidade de 
organizá-lo e sistematizá-lo fundamentado em alguns princípios 
metodológicos, vinculados à forma como serão tratados no currículo, 
bem como à lógica com que serão apresentados aos alunos.” 
(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.31). Como princípios para a 
seleção dos conteúdos de ensino os autores apontam: relevância 
social do conteúdo; contemporaneidade do conteúdo e adequação às 
possibilidades sócio-cognoscitivas do aluno. Quanto aos princípios 
metodológicos para o trato com o conhecimento, indicam: confronto 
e contraposição de saberes; simultaneidade dos conteúdos enquanto 
dados da realidade; espiralidade da incorporação das referências do 
pensamento e provisoriedade dos conhecimentos (GAMA, 2016, p. 
193).  

 
Em estudo recente, Gama (2016) apresenta uma atualização dos princípios 

curriculares para seleção e tratamento dos conteúdos escolares a partir das 

contribuições da abordagem Crítico-Superadora e da pedagogia Histórico-Crítica, 

com o intuito de enriquecê-los de determinações, e nos apresenta uma nova 

proposição, na qual reconheço ser um avanço para a organização do ensino escolar. 

 

A análise das formulações de Saviani à luz dos princípios 
mencionados apontou como necessidade o acréscimo do princípio 
objetividade e enfoque científico do conhecimento aos princípios de 
seleção do conhecimento enunciados pelo Coletivo de Autores 
(1992). Isto porque, embora o princípio de relevância social do 
conteúdo aponte não ser qualquer tipo de conhecimento que deve 
ser tratado na escola, em tempos de relativismo cultural e subjugo do 
conhecimento objetivo e sistematizado é necessário reforçar a 
necessidade de se considerar como critério a objetividade do 
conhecimento ao se deliberar sobre o que entra e o que fica de fora 
dos currículos escolares, bem como a abordagem científica dos 
conhecimentos que serão selecionados. Além disto, a fim de tornar 
mais precisa a sua compreensão, renomeamos o princípio 
espiralidade da incorporação das referências do pensamento para 
ampliação da complexidade do conhecimento. Já o princípio 
confronto e contraposição de saberes foi renomeado por da síncrese 
à síntese ou da aparência à essência. Além disto, incluímos o termo 
historicidade ao princípio metodológico da provisoriedade dos 
conhecimentos (GAMA, 2016, p.194). 

 

Para colaborar no entendimento, Gama (2016) elaborou um esquema gráfico 

onde apresenta a nova formulação e suas relações. 
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(GAMA, 2016, p. 194) 

 
 
De posse destas novas contribuições e considerando que a função precípua 

da escola é socializar as formas mais elaboradas do conhecimento, seja científico, 

filosófico, artístico, e da Cultural Corporal, de modo que contribua para o 

desenvolvimento das funções psíquicas superiores, e para a elevação do padrão 

cultural dos estudantes; defendo que o processo educativo deverá possibilitar a 

apreensão dos conhecimentos, em suas diferentes dimensões, para que o aluno 

possa identificar, interpretar, compreender e explicar os vários objetos de maneira 

cada vez mais rica, ou seja, paulatinamente constatará determinações do objeto e 

suas relações, visando, ao final da escolarização, a apreensão deste objeto em suas 

máximas determinações. Para isso, impõe-se a necessidade do trato sistematizado 

com o conhecimento, de suas formas (determinações) mais simples até as mais 

complexas. 

Quais seriam então os conteúdos da Ginástica na Pré-escola73? Seguindo as 

orientações até aqui apresentadas, seriam conteúdos da Ginástica na Pré-escola 

aqueles que permitam a criança ao final deste ciclo de escolarização categorizar 

seus objetos, organizar a identidade dos dados da realidade e iniciar a 

                                                           
73 É importante destacar que esta pergunta também já foi objeto de outras investigações no campo da 
abordagem Crítico- Superadora como nos estudos de Roseane Almeida (2005, e 2013) e no trabalho 
de Ana Rita Lorenzini (2013) que abordaram a organização deste conhecimento no primeiro ciclo de 
ensino. Porém destaco que por conta da abrangência do primeiro ciclo proposta na obra matricial, os 
exemplos e principais contribuições destas autoras aprecem no campo do que hoje indicamos como 
indicação de novo segundo ciclo. 
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sistematização do conhecimento da Ginástica a partir de generalizações primárias, 

num processo de ampliação do autodomínio consciente de suas ações. Neste 

sentido, destaco como conteúdos básicos os seguintes: a) Funções diretas dos 

aparelhos e objetos da Ginástica; b) Bases e fundamentos da ginástica; c) 

Posturas básicas da Ginástica; d) História da Ginástica; e) Séries Ginásticas; f) 

Diferentes formas de Ginástica. 

A meu juízo, tais conhecimentos se referem às formas elementares das suas 

bases e fundamentos da Ginástica, os quais serão enriquecidos ao longo da 

escolarização com os conhecimentos que possibilitam o reconhecimento desta 

atividade enquanto resultado de uma necessidade humana, diferenciando-a de 

outras, ou seja, conhecimentos relacionados à própria história desta atividade, que 

serão igualmente aprofundados nos anos seguintes. Ao tratar desses 

conhecimentos, as dimensões estética, econômica, biológica, cultural etc, da 

atividade estarão sendo abordadas e balizadas no princípio da simultaneidade do 

conteúdo, conforme defende a abordagem Crítico-Superadora.  

 Reforço que cabe à Educação Física escolar possibilitar por meio do ensino 

sistematizado o acesso a todas as crianças, sem distinção, ao acervo historicamente 

produzido pela humanidade no âmbito da Cultura Corporal, conforme já apresentado 

no primeiro capítulo. Como nos demais conhecimentos escolares, as crianças 

devem apropriar-se destes conteúdos básicos da Ginástica, os quais podem ser 

acessados por todos e que permitem a todos saberem explicar este fenômeno 

cultural. Destaco isto para contrapor a perspectiva da aptidão física que no âmbito 

escolar, entre outras coisas, limita o acesso a este conhecimento aos que 

apresentam melhor desempenho físico, negando este importante conhecimento a 

muitos escolares.  

Destaco que o aprimoramento técnico e o treinamento para desempenho 

esportivo são dimensões importantes da Ginástica, mas extrapolam os objetivos da 

disciplina Educação Física curricular, embora estas atividades possam ser 

desenvolvidas na escola sob outras orientações e momentos (extracurricular), não 

podemos exigir uma perícia apurada das técnicas da ginástica às crianças escolares 

somente a partir das vivências nas aulas da Educação Física presente no currículo, 

pois a mesma possui tempo limitado de horas na carga horária semanal e tem 

objetivos mais amplos no campo da Cultura Corporal. 
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Dada peculiaridade do ensino escolar, outra observação importante para 

organização do ensino da Ginástica na Pré-escola que deve ser levada em 

consideração são os conhecimentos que atuam direta ou indiretamente na formação 

de conceitos e no desenvolvimento psíquico da criança nesta fase. Martins (2012) 

classifica os conhecimentos que atuam de forma indireta de conteúdos de 

formação operacional, e os que interferem de forma direta de conteúdos de 

formação teórica.  

 
Os conteúdos de formação operacional interferem diretamente na 
constituição de novas habilidades na criança, mobilizando as funções 
inatas, os processos psicológicos elementares, tendo em vista a 
complexificação de sua estrutura e de seus modos de 
funcionamento, a serem expressos sob a forma de funções culturais, 
de processos psicológicos superiores. Ao atuarem nessa direção, 
instrumentalizam a criança para dominar e para conhecer os objetos 
e fenômenos do mundo à sua volta, isto é, exercem uma influência 
indireta na construção de conceitos. 
Os conteúdos de formação teórica por sua vez, operam-se 
indiretamente no desenvolvimento das funções psicológicas, à 
medida que promovem a apropriação de conhecimento. Por 
exemplo, o ensino do conteúdo Formas Geométricas a uma criança 
não contém apenas a aprendizagem de uma propriedade 
matemática, pois ele também incide sobre os processos de 
percepção, atenção, memória, linguagem etc. Daí que jamais os 
conteúdos teóricos a serem ensinados possam ser selecionados sob 
a ótica simplista e pragmática circunscrita à sua utilização imediata. 
Tais conteúdos, atuando diretamente na elaboração de conceitos, 
operam indiretamente no desenvolvimento das funções afetivo-
cognitivas (MARTINS, 2012, p. 96-97). 

 
Tendo como referência desta proposição o desenvolvimento psíquico, Martins 

(2012) aponta que os conteúdos de formação operacional e teórica74 devem ser 

                                                           
74 Na Educação Física nunca é demais demarcar que esta classificação da natureza do conteúdo 
apresentada por Martins (2012) não se relaciona e nem dever reforçar a compreensão dualista de 
teoria e prática muito comum no universo da produção da Educação Física brasileira. Na 
compreensão Crítico-Superadora e na de Martins (2012) a autonomia absoluta da teoria e da prática 
entre si na realidade concreta é uma falsa dicotomia, uma vez que nas relações sociais a teoria e a 
prática se inter-relacionam e compõe um todo único, mesmo sendo heterogêneas, tendo a prática 
como condição determinante em última instância. Mello (2014) irá fazer esta discussão para expor a 
falsa dicotomia presente nas produções na área da Educação Física e suas devidas repercussões. 
“Enfim, não existe nenhuma teoria que não seja relacionada à prática. A teoria só surge como 
apreensão consciente da realidade possibilitada pelo reconhecimento da separação/relação entre a 
subjetividade e objetividade. Pode estar relacionada com uma ontologia fictícia, pode aparentar não 
ter fundamentação histórica, mas é formulada a partir da práxis. Pode estar relacionada com o 
trabalho imediato de forma precisa ou permeada por interesses sociais que necessitam se pautar em 
teorias gerais equivocadas para a perpetuação das relações sociais, ou seja, para continuidade de 
determinada produção da vida. Não obstante, na existência do ser social teoria e prática, apesar de 
heterogêneas, só existem em relação, sempre formam uma unidade (MELLO, 2014, p.85).” Caso a 
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tratados como dimensões do conhecimento escolar que se apresentam de forma 

articulada, numa relação de mútua dependência, e de proporcionalidade inversa, 

indo da maior participação dos conteúdos de formação operacional nos primeiros 

anos de vida até uma gradual ampliação da participação dos conteúdos de formação 

teórica, processo que caminha pari passu com o desenvolvimento da consciência 

humana. Para atender os objetivos da educação escolar, na Pré-escola, as ações 

educativas devem contemplar uma maior participação dos conteúdos de formação 

teórica em comparação as etapas anteriores de escolarização, conforme aparece na 

representação gráfica. 

 

 
(MARTINS, 2012, p. 98) 

 

A partir destas observações surge a necessidade de pensar como selecionar 

e organizar os conteúdos da Ginástica numa unidade de ensino. Esta preocupação 

no caso da Educação Física escolar merece atenção, porque tanto as perspectivas 

hegemônicas da Educação Física na Educação Infantil, como nas atividades de 

ensino realizadas fora da escola abrem mão da ação intencional de desenvolver os 

conteúdos de formação teórica, como já foram apontados principalmente no capítulo 

II desta tese. Embora estas dimensões do conteúdo escolar não se separem na sua 

ação concreta, elas precisam ser apresentadas de forma sistematizada na 

organização do trabalho pedagógico no ambiente escolar, sob o risco de não ensinar 

                                                                                                                                                                                     

conceituação operacional e teórico provoquem mais confusões do que entendimento no âmbito da 
Educação Física pelos motivos históricos desta área de conhecimento, em momento posterior 
podemos abrir a discussão de classificá-los como conteúdos de influência direta ou indireta na 
formação de conceitos. 
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os conhecimentos necessários para um ensino que impulsiona o desenvolvimento 

humano nas suas múltiplas possibilidades. 

Como já dito nesta tese, segundo a abordagem Crítico-Superadora, para se 

conhecer a Ginástica não é suficiente apenas saber executar as operações das 

atividades da Ginástica. Para conhecer esta atividade as crianças necessitam 

entender as relações que determinam a existência da Ginástica e suas formas de 

evolução e desenvolvimento ao longo da história, condicionantes imprescindíveis 

para sua reprodução social e para a criação de novas formas. 

A fim de estabelecer graus de apresentação destes conteúdos na Pré-escola, 

com referência em Mukhina (1995) indico que façamos o uso da seguinte 

classificação: idade pré-escolar inferior, idade pré-escolar mediana e idade pré-

escolar superior. Esta classificação embora estabeleça relações com a idade 

cronológica,  nos ajuda na verdade a organizar o ensino pensando em graduações 

ao longo da Pré-escola, onde independente da idade poderemos, a partir de uma 

avaliação, identificar qual o grau de desenvolvimento das crianças envolvidas no 

processo de ensino, na linha de sabermos quais os objetivos e condições reais de 

aprendizagem na fase inicial, intermediária e avançada da Pré-escola. 

A partir da lógica dos ciclos de escolarização, é possível ter graus de 

desenvolvimento diferenciado em relação aos conteúdos da Ginástica na Pré-

escola. Por exemplo, a partir de uma primeira avaliação podemos identificar que 

uma determinada turma de crianças já possa estar num grau avançado de 

conhecimento sobre os saltos, e ao mesmo tempo estar num grau inicial em relação 

aos rolamentos. Em casos como este, o professor deverá apresentar o conteúdo 

adequado ao grau em que as crianças se encontram e não em relação a idade 

cronológica delas e nem ao tempo que elas possuem na Pré-escola. 

Nível inicial ou idade pré-escolar inferior, é marcada pela transição da 

atividade-guia objetal-manipulatória para a atividade-guia brincadeira de papéis 

sociais, nesta fase é importante garantir por meio do ensino a assimilação das 

funções diretas dos objetos e aparelhos que são mais comuns nas aulas de 

Ginástica, como bolas, arcos, cordas, bastões, colchonetes, plintos, bancos suecos, 

cama elástica. Neste momento é fundamental a apropriação das principais 

operações relacionadas às funções diretas dos objetos como, por exemplo: quicar, 

lançar, chutar, arremessar a Bola de diferentes tamanhos e pesos; e lançar, passar 

por dentro, saltar dentro, saltar sobre o Arco. Como também assimilar as ações 
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diretas a serem feitas nos aparelhos: saltar sobre, saltar em cima, saltar de cima, 

equilibrar-se no Plinto; e andar sobre a parte larga, andar sobre a parte estreita, 

saltar sobre, saltar de cima do Banco Sueco. Este aprendizado é essencial para 

garantir uma forma mais segura de agir com os objetos e aparelhos, como também 

para a aprendizagem servir de base para as futuras ações a serem realizadas nas 

novas atividades que conhecerão. As ações lúdicas com brincadeiras que envolvam 

os movimentos dos animais que se assemelham às posturas e ações básicas da 

Ginástica são excelentes recursos didáticos, como tarefas que exijam imitar o salto 

do coelhinho, o suspender do macaco, a corrida da onça, o rolar do tatu. Neste nível 

a execução do adulto é fundamental, já que por meio dela a criança poderá 

conhecer a forma adequada de agir nas ações da Ginástica. Neste nível o professor 

sempre deve demonstrar ação solicitada, brincadeiras de imitação do professor 

como fazer o que o mestre mandar são boas tarefas.  

Nível intermediário ou na idade pré-escolar mediana, deve ser explorado 

com mais frequência ações da Ginástica que estimulem as crianças a usar os 

objetos e aparelhos da ginástica dentro dos diferentes contextos. Já de posse do 

domínio das funções diretas dos objetos e aparelhos as crianças poderão explorá-

los de formas não-convencionais, assumindo inclusive funções fantasiosas, sempre 

acompanhados dos professores, principalmente para garantir o uso com segurança. 

A realização de brincadeiras de papéis sociais que tem como enredo a própria 

prática da Ginástica será de grande proveito nesta fase, brincar que estão na 

academia, brincar que são atletas olímpicos, brincar que são artistas de circo etc. 

Neste nível a presença do professor deve centrar também na apresentação de 

argumentos e recursos para as brincadeiras, por exemplo, levando-os para assistir 

uma apresentação circense ou esportiva, usando vídeos que apresentem diferentes 

formas de fazer Ginástica durante a história. É necessário aqui reforçar que as 

outras formas de jogos e exercícios também devem ser usadas nas aulas, embora 

as mesmas ocupem o lugar de atividade auxiliar. Estimular a criação de 

apresentações a partir das experiências é uma tarefa importante para o processo de 

criação de sequências ginásticas, e para desenvolver o exercício de apresentação 

para o público. 

Nível avançado ou idade pré-escolar superior, as crianças deverão 

apresentar conhecimentos mais ricos sobre a Ginástica, com um domínio apurado 

em algumas ações com ou sem o uso de objetos, com ou sem o uso de aparelhos, 
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uma vez que estarão mais familiarizadas com os mesmos, dominando suas funções 

diretas e funções alternativas já vivenciadas nos níveis anteriores. Neste nível a 

exigência das próprias crianças com a boa execução das ações da Ginástica 

aumenta, mesmo no jogo protagonizado, e começa aparecer as primeiras 

motivações competitivas, que bem conduzidas pelo professor ajudam e 

potencializam a aprendizagem. O interesse pelas regras e formas oficiais das 

diferentes modalidades da Ginástica se acentua, não basta mais encenar, começa 

aparecer o desejo de participar das atividades reais. Neste momento começa a se 

abrir um campo rico para a realização dos jogos com regras mais explícitas. As 

crianças durante as tarefas passam a não querer mais qualquer bola, mas sim a 

bola da Ginástica durante a apresentação, já valoriza o uso da roupa adequada para 

atividade, e já incorpora nas suas apresentações as regras estabelecidas, cobrando 

de si e dos demais colegas. Com um desenvolvimento cada vez maior do 

autodomínio consciente das suas ações e com o aprendizado de formas mais 

complexas dos fundamentos da Ginástica, nesta fase a criança passará a exigir 

coisas novas e mais difíceis, as quais muitas vezes exigirão exercitações repetitivas 

para sua apropriação. Neste momento as crianças poderão desenvolver o interesse 

cada vez maior em aprender corretamente e se desafiar a fazer melhor, 

concentrando-se para aprender os novos conhecimentos, condição que 

caracterizará o período de transição para a educação escolar, que tem o estudo 

como atividade-guia. A realização dos primeiros festivais e competições são bons 

recursos nesta fase, é importante que elas participem de todas as tarefas da 

organização.  

Assim podemos pensar a organização dos conteúdos aqui selecionados em 

seus diferentes níveis: 

 

 

 

CONTEÚDOS Nível Inicial Nível Intermediário Nível Avançado 

Funções diretas 
dos aparelhos e 

objetos da 
Ginástica 

Apropriação  das 
funções diretas dos 
aparelhos e objetos da 
Ginástica. 

Realização de ações 
estranhas às funções 
diretas dos objetos e 
aparelhos da 
ginástica, motivadas 
principalmente pelo 
uso em jogos 
protagonizados. 

Iniciação a realizar 
ações da ginástica com 
o uso dos objetos e 
aparelhos a partir das 
funções estabelecidas 
nas respectivas 
modalidades ginásticas. 
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Bases e 
fundamentos da 

Ginástica 

Realização de ações 
de diferentes apoios e 
giros. Iniciação aos 
fundamentos da 
ginástica. 

Domínio das principais 
formas de apoios e 
giros. Realização e 
nomeação dos 
fundamentos da 
ginástica em situações 
de jogo. 

Domínio elementar dos 
fundamentos da 
ginástica. Início da 
conceituação dos 
fundamentos da 
ginástica. 

Posturas básicas da 
Ginástica 

Apropriação do 
conhecimento do corpo 
e suas possibilidades; 
Apropriação elementar 
das posturas mais 
simples da ginástica. 

Apropriação das 
principais formas de 
ginástica e sua 
nomeação.  

Apropriação das 
posturas básicas e sua 
realização numa 
situação de 
apresentação. 

História da 
Ginástica 

Apropriação elementar 
do conceito de 
Ginástica, domínio dos 
nomes das ações 
elementares e objetos 
da Ginástica. 

Apropriação elementar 
das informações 
básicas da origem da 
Ginástica. 

Assimilação das 
principais formas de 
ginástica, e iniciação 
aos conhecimentos 
primários de sua 
história. 

Séries ginásticas Realização de séries 
curtas elaboradas pelo 
adulto, seguindo a 
imitação do professor, 
com o uso limitado de 
objetos. 

Realização de séries 
curtas elaboradas pelo 
adulto, sem a 
necessidade da 
presença do professor, 
com maior liberdade 
no uso dos objetos.  

Realização de séries 
mais longas elaboradas 
pelo adulto com a 
participação das 
crianças, com ampla 
liberdade no uso dos 
objetos e aparelhos. 

Diferentes formas 
de Ginástica 

Apropriação e 
classificação dos 
objetos, aparelhos, 
ações de algumas 
modalidades da 
ginástica - duas. 

Apropriação e 
classificação dos 
objetos, aparelhos, 
ações de algumas 
modalidades da 
ginástica – três a 
quatro. 

Identificação das 
diferenças básicas em 
relação as modalidades 
conhecidas. 

 

É importante ressaltar a relevância do ensino da Ginástica desde os primeiros 

anos de escolarização, uma vez que os conhecimentos da Ginástica servem de 

base para a maioria das atividades da Cultura Corporal. As capacidades físicas das 

crianças são extremamente favoráveis para o ensino da Ginástica já na Pré-escola, 

elas, em geral, apresentam bons níveis de flexibilidade e um crescente aumento de 

força muscular nos membros inferiores e superiores que podem ser potencializados 

com o ensino da Ginástica, neste período as crianças não apresentam 

diferenciações biológicas que promovam desenvolvimento de capacidades físicas 

específicas, não existindo menor argumento científico para justificar qualquer 

diferenciação por gênero.  

Neste capítulo apresentei um esboço básico dos elementos essenciais para 

pensar a organização do ensino da Educação Física na Pré-escola, a partir do 

exemplo da Ginástica. O objetivo aqui foi demonstrar a necessidade da 

sistematização do conhecimento das atividades da Cultura Corporal a partir do 
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conhecimento científico imprescindível, a fim de garantir que o ensino da Educação 

Física seja um propulsor de desenvolvimento das crianças em conformidade com as 

especificidades da Pré-escola, e mais, que reafirme a necessidade de sua 

participação como atividade nuclear do currículo escolar na Educação Infantil, 

responsável por um conjunto de conhecimentos indispensáveis da cultura humana, 

fundamentais para elevação do padrão cultural das novas gerações. 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Elaborar uma tese sobre a necessidade da Educação Física nas escolas, em 

pleno século XXI, pode parecer um paradoxo. Os argumentos científicos aqui 

expostos, advindos de estudos rigorosos, tanto da teoria Histórico-Cultural quanto da 

abordagem de ensino da Educação Física Critico-Superadora permitiu ao final desta 

investigação defender a tese de que o ensino sistematizado dos conteúdos das 

atividades da Cultura Corporal deve fazer parte do núcleo central do currículo da 

Educação Infantil. 

Os dados da realidade demonstram os desafios da Educação Física na Pré-

escola, principalmente em relação ao ensino do conhecimento cientifico sobre a 

Cultura Corporal. O aparato legal, expresso nas diretrizes curriculares para a 

Educação Infantil,por sua vez, apresenta um conceito biologicista sobre o objeto da 

Educação Física. O conceito sobre Cultura Corporal pode ser aprofundado aqui 

nesta tese a partir do exposto por autores da obra Coletivo de Autores. A proposta 

sobre ciclos de escolarização em especial do primeiro ciclo pode ser aqui 

redimensionado a partir das contribuições da periodização da teoria Histórico-

Cultural.  

Para além de constatar estas dimensões do real concreto tornou-se 

imprescindível: aprofundar teoricamente o conceito de Cultura Corporal; criticar o 

movimento como eixo da Educação Infantil; confrontar o conceito de movimento com 

o conceito de ação; redimensionar o primeiro ciclo da escolarização; expor uma 

outra lógica de trato com conteúdo da Cultura Corporal na Pré-escola para trazer um 

avanço na fronteira do conhecimento até aqui elaborado sobre este tema e mais, 

consolidar uma abordagem que há 25 anos se apresenta no Brasil com consistentes 

elementos teóricos, e que agora se aprofunda a partir de novas teses de doutorado. 

Foi assim que os elementos centrais da tese foram sendo constituídos. Com 

base na critica delimitamos o objeto do estudo - a Educação Física na Pré-escola. 

Delimitamos como conteúdo da pergunta síntese as orientações específicas que 

devem nortear o ensino da Educação Física escolar na Pré-escola a partir das 

contribuições da abordagem Crítico-Superadora, exemplificando a partir da 

organização dos conteúdos da Ginástica.  
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Ao concluir a tese pergunto novamente pelos objetivos – geral e específicos-, 

pelo caminho metodológico, as posições assumidas, as fontes delimitadas, os 

instrumentos utilizados os dados coletados e analisados, o debate realizado e os 

indicadores de que atingimos um limiar de produção teórica ainda não apresentado 

anteriormente sobre este objeto – necessidade da Educação Física na Pré-escola. 

 Para defender o ensino da Cultura Corporal nas escolas, aponto a 

necessidade histórica da Educação Física desde o início da educação escolar, e 

como resultado apresentei uma formulação que acrescenta mais elementos para 

explicar mais e melhor o objeto de ensino da Educação Física a partir da abordagem 

Critico-Superadora. 

 Ao elaborar a crítica ao “Movimento” como eixo da Educação Infantil em 

detrimento ao trato dos conteúdos da Cultura Corporal, indico suas articulações com 

as tendências educacionais biologizantes e unilaterais e suas implicações no 

desenvolvimento das crianças. Como contraponto indico a importância do ensino da 

Educação Física a partir das ações das atividades da Cultura Corporal, valorizando 

assim os aspectos sociais da atividade humana e o ensino da técnica incorporada 

historicamente nestas ações específicas (movimentos voluntários). 

Destaco como principal contribuição desta tese a proposta de reorganização 

do primeiro ciclo de escolarização, a partir das contribuições da periodização do 

desenvolvimento infantil proposta pelo teoria Histórico-Cultural, dos argumentos 

científicos sobre a organização do trabalho pedagógico e da caracterização da 

motricidade infantil  para o trato com conteúdo das atividades da Cultura Corporal no 

primeiro ciclo de escolarização. 

A partir do esforço de apresentar uma proposta de organização dos 

conteúdos da Ginástica na Pré-escola esta tese abre uma possibilidade de crítica e 

de novas discussões para a organização do ensino das demais atividades da 

Cultura Corporal tanto na Pré-escola, como nos outros níveis de ensino da 

Educação Básica. 

Reconheço os limites colocados neste estudo de doutoramento no presente 

momento histórico que são de três ordens e merecem criticas: (1) o tempo, as 

condições objetivas as liberações para os estudos; (2) as dificuldades com a 

literatura que ainda depende muito dos próprios recursos dos pesquisadores e de 

materiais advindos do exterior; (3) a exigência de estudos empíricos que demandaria 

mais anos para serem realizados.  
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Está tese deixa o desafio de seguir nesta investigação agora ligada 

diretamente a experiência escolar,  num esforço coletivo, para buscar respostas de 

conjunto, em redes de instituições com unidade teórico-metodológica para que a 

forças dos argumentos supere os argumentos da força que hoje (século XXI – 2018) 

impõe ao Brasil, mais uma vez, um estado de exceção impetrado através de um 

Golpe imperialista, parlamentar, judicializado, empresarial, midiático que está 

destruindo as conquistas da classe trabalhadora brasileira, em especial na área da 

educação que poderá nos fazer retroceder nas conquistas sociais. 

Esta tese coloca-se, portanto, como mais um ponto de resistência ao 

rebaixamento cultural e teórico da classe trabalhadora brasileira que frequenta a 

educação pública, resistência onde o pessimismo da razão é superado pelo 

otimismo da vontade política de que as crianças tenham acesso ao patrimônio 

cultural que possibilite o desenvolvimento de suas funções psicológicas superiores, 

e que as permitam uma outra intervenção na realidade, de forma crítica e que 

aponte para superação da ordem social vigente.  
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