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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso (TCC) buscou investigar quais correntes epistemológicas 

são adotadas nos planos de trabalhos pedagógicos de educadores de um CEMEI da rede 

pública municipal de Turmalina, Minas Gerais, e compreender, em qual corrente 

epistemológica a Educação pelo Movimento baseia suas atividades no currículo escolar desta 

unidade de ensino? Foi realizada uma pesquisa social, do tipo documental, de caráter 

qualitativo, através de um estudo de caso com o levantamento de dados através de revisão 

bibliográfica, que reuniu artigos científicos e livros possibilitando o embasamento teórico 

sobre o tema. Adotamos na pesquisa documental a revisão de dados dos seguintes 

documentos legais que normatizam a Educação Infantil: Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil, PNE - Plano Nacional de Educação; documentos que regem a 

Educação Infantil no CEMEI investigado: o Regimento Escolar Municipal, o Projeto Político 

Pedagógico, o Plano de Ensino e os Diários de Classe das turmas Maternal I, II e III. A 

pesquisa buscou confrontar dados documentais do trabalho pedagógico da realidade escolar 

da unidade investigada com os dados teóricos e legais, para compreender a perspectiva 

pedagógica que baseia a ação educativa na Educação Infantil desta rede de ensino público. A 

partir da análise do Projeto Político Pedagógico e do Regimento Escolar Municipal, foi 

possível perceber a predominância das tendências pedagógicas Construtivista e da Psicologia 

Histórico-Cultural em Vigotsky. No Plano de Ensino identificamos as tendências pedagógicas 

Construtivista, Psicologia Histórico-Cultural em Vigotsky e a Filosofia da História em Walter 

Benjamim. Compreendemos que a Educação pelo Movimento ocupa um lugar relevante nas 

ações pedagógicas desta instituição em razão da considerada presença de carga horária na sua 

matriz curricular. Ao observar as fichas de avaliação dos alunos, compreendemos que a 

corrente epistemológica que baseia este agir educativo se enquadra numa tendência 

pedagógica Desenvolvimentista, pois a avaliação das crianças é realizada através da 

observação apenas das capacidades e habilidades motoras. Compreendemos a necessidade de 

realizar outra pesquisa de campo em continuação a esta, para entender, a partir da fala dos 

sujeitos, se no concreto revelam-se as mesmas prospecções sinalizadas na análise destes 

documentos investigados. 

Palavras Chave: Correntes Epistemológicas, Educação Pelo Movimento, Educação Infantil. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso buscou investigar quais correntes 

epistemológicas são adotadas no plano de trabalho dos (as) Educadores (as) de um CEMEI da 

Rede Pública Municipal de Turmalina-MG, em turmas do Maternal I, II, e III da Educação 

Infantil. Selecionamos para realização deste estudo de caso, enquanto lócus de investigação, 

um CEMEI na cidade de Turmalina-MG.  

Esta pesquisa surge a partir da seguinte questão: Os documentos legais que 

norteiam e registram a ação pedagógica na unidade escolar investigada revelam a corrente 

epistemológica pela qual se desenvolve a práxis educativa?    

A questão acima revela nosso interesse em acompanhar o processo de 

implementação
1
 da Política Pública Educacional da Educação Infantil no município de 

Turmalina-MG, e também saber, qual é o lugar da Educação pelo Movimento no currículo 

escolar desta rede pública de ensino? O que revelam os documentos legais sobre a oferta da 

Educação Física
2
 na Educação Infantil?  

Com o objetivo de responder e compreender algumas destas indagações será 

realizada uma pesquisa de cunho social, de caráter qualitativo, do tipo documental e 

bibliográfico, a partir da análise dos seguintes documentos legais: Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, Plano Nacional de Educação (PNE), Regimento Escolar 

Municipal de Turmalina-MG para Educação Infantil, Projeto Político Pedagógico, Plano de 

Ensino e Diários de classe das turmas (Maternal I, II e III) do CEMEI selecionado para 

investigação. 

O nível de ensino Educação Infantil, componente curricular da Educação Básica 

definido pela LDB 9.394/96, está direcionado no PNE – Plano Nacional de Educação (2014). 

Este documento foi sancionado através da Lei Federal n°. 13.005, de 25 de junho de 2014, e 

tornou-se um instrumento de planejamento para executar e acompanhar o aprimoramento de 

políticas públicas do setor educacional. É fruto de um amplo debate entre os movimentos 

sociais e o poder público, que definiu os objetivos e as metas para o desenvolvimento de 

ensino em todos os níveis e modalidades de ensino, com previsão de execução a cada década 

(BRASIL, 2014).  

                                                           
1
 Este estudo adota a categoria implementação quando se relaciona a concretização das Políticas Públicas de 

Educação Infantil no seu sentido conceitual, pois implementação é aquilo que se põe em prática, em execução, 

diferenciando-se de implantação, que significa introduzir, estabelecer algo. 
2
 A LDB 9.394/96 sinaliza a presença da Educação Física enquanto componente curricular obrigatório em toda 

Educação Básica. 
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Encontramos, na leitura desse documento, a elaboração de 20 metas e 254 

estratégias a serem alcançadas no seu período de vigência, que iniciou em dois mil e quatorze 

e se estenderá até dois mil e vinte e quatro. A meta que está relacionada à Educação Infantil é 

a Meta 01, que objetiva universalizar, até o ano de 2016, a educação na pré-escola para 

crianças de quatro a cinco anos de idade; além de ampliar a oferta de Educação Infantil em 

creches, esta meta busca atender, no mínimo, cinquenta por cento das crianças de até três anos 

de idade até o final da vigência deste PNE (BRASIL, Plano Nacional de Educação, 2014). 

Dentre as estratégias descritas no PNE, com a finalidade de alcançar as metas 

elaboradas, a Estratégia 1.1 busca definir, em colaboração com os Estados, a União, o Distrito 

Federal e os Municípios, a deliberação de responsabilidades para cumprimento das metas de 

expansão das redes públicas de Educação Infantil, seguindo padrão nacional de qualidade, 

com finalidade de aferir à infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os 

recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros fatores relevantes, (BRASIL, 

Plano Nacional de Educação, 2014). 

Recorremos as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010), 

para ampliar nosso campo de revisão dos textos legais. Este documento foi criado através da 

Resolução n°. 05, de 17 de Dezembro de 2009, e trata-se de uma norma que tem como 

objetivo organizar as propostas pedagógicas na Educação Infantil. Esta organização reúne 

princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica, do 

Conselho Nacional de Educação, e visa orientar as políticas públicas, seja na elaboração, no 

planejamento, na execução e na avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de 

Educação Infantil (BRASIL, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

2010). 

O início da ampliação da oferta de ensino da Educação Infantil na rede pública 

teve seu marco com a Constituição Brasileira de 1988, quando passou a reconhecer que 

creches e pré-escolas, para crianças de 0 a 6 anos, são parte do sistema educacional e 

constituiu a primeira etapa da Educação Básica (KUHLMAN JR, 2000). Kramer (2006) 

lembra que neste documento de 1988, a Educação Infantil é “opcional à família” (p.801). 

Sobremaneira, a expansão deste nível de ensino se consolidou com a publicação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB n° 9.394/96, que inseriu o ensino de 

Educação Física como componente curricular obrigatório em toda Educação Básica 
3
. Saviani 

                                                           
3
 Nesta Lei, a composição da Educação Básica é: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio 

(SAVIANNI, 2011).
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(2011) lembra que, á partir desta legislação, as creches ou entidades equivalentes ficaram 

encarregadas de oferecer a Educação Infantil para as crianças de até 3 anos de idade.  

Uma questão pontual quando se emerge na leitura sobre o campo das políticas 

públicas educacionais na Educação Infantil é saber que, no início, as creches e as escolas de 

atendimento à Educação infantil possuíam um caráter assistencialista, o de cuidar das crianças 

pequenas, substituindo assim, os cuidados particulares do lar no momento em que os pais 

seguiam para sua jornada de trabalho (EHRENBERG, 2014). Somente com a criação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, LDB n°. 9.394/96, que deliberou a Educação Infantil 

como primeira etapa da Educação Básica (SAVIANI, 2011), a Educação Infantil seria 

obrigatoriamente ofertada com objetivos educacionais.  Ehrenberg (2014) compreende que 

“(...) atualmente se reconhece o fortalecimento da consciência sobre a importância de 

experiências educativas na primeira infância que extrapolem a questão apenas 

assistencialista” (p.184). É preciso realizar um atendimento que leve em consideração que o 

cuidar e o brincar são indissociáveis na educação de crianças pequenas (AYOUB, 2001; 

EHRENBERG, 2014). 

A questão legal indica que no atendimento na Educação Infantil é pontual o ato de 

cuidar e de educar, que o jogo e o brincar são conteúdos essenciais para aprendizagem dos 

infantis, mas qual concepção epistemológica sustenta a práxis educativa na Educação Infantil? 

Que linha do pensamento pedagógico é adotada entre os profissionais que atuam nas 

instituições de ensino na Educação Infantil? Sobretudo, na realidade Turmalina-MG, os 

documentos da rede pública municipal podem nos revelar algo?   

As questões do parágrafo acima sinalizam sobre o conhecimento que sustenta 

teoricamente o trabalho educativo na Educação, consideramos primordial apresentar uma 

definição conceitual de Epistemologia, que é um termo de origem grega que se refere ao 

conhecimento (SAVIANI, 2007, p.16), é a ciência que estuda a aquisição do conhecimento 

científico. As linhas epistemológicas estão relacionadas com as teorias pedagógicas ou 

tendências pedagógicas elaboradas por teóricos da área e são adotadas como referência no 

planejamento escolar. Optamos por utilizar e selecionar para este estudo algumas tendências 

pedagógicas
4
 que se destacam no ensino da Educação Infantil.  

Este levantamento epistemológico se deu em razão de serem aquelas perspectivas 

do pensamento pedagógico, das quais foram dialogadas com maior frequência na matriz 

curricular do Curso de Licenciatura em Educação Física na UFVJM, são elas: Construtivismo, 

                                                           
4

 Ao longo do texto este termo será substituído por correntes epistemológicas, linhas epistemológicas, 

compreendendo o mesmo sentido. 
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Psicologia Histórico-Cultural em Vigotsky, a Psicogenética de Henri Wallon, a Filosofia da 

História em Walter Benjamin e a Psicogenética de Piaget. Também selecionamos para 

embasamento teórico-metodológico as tendências pedagógicas da Educação Física Escolar, 

relacionadas por Darido e Rangel (2011), que contemplam o ensino da Educação Infantil e 

destacamos as seguintes abordagens: Psicomotricidade, Desenvolvimentista e a 

Construtivista- Interacionista. 

Conhecimento, Educação Infantil e Infância, esta tríade é de interesse nesta 

pesquisa, porém, devemos limitar o campo de análise em razão dos limites e objetividades 

que devem ser considerados ao trabalho de conclusão de curso. Compreendemos ser mister 

apresentar qual a descrição sobre a concepção de criança que está apresentada nos textos 

legais. Recorremos áquela descrição apresentada no corpo textual dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Qualidade para Educação Infantil (vol.1, 2006), neste documento, a 

criança é definida como um ser sócio – histórico pertencente a uma determinada cultura. O 

documento sugere que o desenvolvimento da criança é fruto da interação com o meio que está 

inserido, assim, ela produz e reproduz cultura. Na opinião de Ehrenberg (2014), as crianças 

“(...) sentem e pensam o mundo de maneira muito peculiar, pois possuem uma natureza 

singular que se evidencia no momento em que interagem com o meio em sua volta num 

esforço poético para compreender o mundo” (p.184).  

Entretanto, nem sempre este pensamento sobre a criança e a infância foi 

representado desta maneira, por exemplo, na antiguidade a criança já foi vista como um mini 

adulto. Wajskop (1995) menciona que neste período a criança participava das mesmas festas, 

ritos, brincadeiras e adotavam hábitus dos adultos. 

Uma relação necessária a ser destacada entre criança e escolarização, é o ato do 

brincar, que na Educação Infantil tem um papel educativo, sendo a brincadeira uma atitude 

mental e uma linguagem baseadas na atribuição de distintos significados entre os objetos e a 

linguagem, que são interligados por um sistema próprio de signos e sinais, (WAJSKOP, 

1995). Através do brincar, a criança se situa no mundo e o compreende, por exemplo, ao 

fingir ser um pássaro ou automóvel, ela compreende o sentido das palavras e o seu símbolo, 

internalizando essa compreensão. Schlesener (2011) considera que “a criança conhece o 

mundo com a sensibilidade, com a atividade da fantasia, enquanto o adulto racionaliza, 

ordena, controla” (p.132). Os processos miméticos vivenciados pela criança no ato de brincar, 

permitem que ela transite entre o mundo do real e o mundo do imaginário através do faz de 

conta, e assim, busque compreender o mundo e os seus signos, conforme Benjamin (apud 

Almeida, 2006) sinaliza: 
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(...) de fato, a experiência social da criança atualizada na brincadeira e no jogo 

encontra-se permeada por condutas miméticas no momento que possibilita essa 

criança ir além de sua capacidade de produzir similitudes para lançar-se á 

transmutação entre os diversos e possíveis papéis sociais, pelo quais ela transita 

livremente: entre o ser comerciante ou ser professor, ou entre personificar-se de 

moinho de vento ou de trem (p.545). 

 

Pelo brincar as crianças interpretam e assimilam o mundo, assumem seus objetos 

pertencentes à determinada cultura, e os adota enquanto códigos que possibilita interagir com 

as suas relações de afetos com outras pessoas. Wajskop (1995) recorda que a criança 

consegue experimentar o mundo adulto, sem adentrá-lo como partícipe responsável. A 

brincadeira é responsável por possibilitar a criança adquirir conhecimento sobre o mundo, 

sobre o papel social dos adultos, necessariamente, sem precisar participar, de fato, das suas 

ações, mas imaginá-las e mimetizá-las. E é através do brincar que a Educação Física se 

manifesta na Educação Infantil, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento 

humano. 

O desenvolvimento infantil não ocorre de forma natural e espontânea, mas sim 

dependente do meio que ofertará possibilidades de alcançá-lo. Em relação ao 

desenvolvimento e as práticas pedagógicas na Educação infantil, recorremos a Basei (2008, 

p.03), ao considerar que “a função pedagógica tem por finalidade proporcionar estímulos 

auxiliares e ajudas externas às crianças durante a educação infantil, corroborando para uma 

aquisição que não se dá naturalmente”.  

O movimento é a principal linguagem da criança, desde o seu nascimento ela 

utiliza os movimentos corporais para se expressar e sentir.  Basei (2008, p.05) nos esclarece 

que “o corpo possibilita à criança aprender e explorar o mundo, estabelecendo relações com 

os outros e com o meio; produzindo cultura”.  

Sobretudo, este estudo busca conhecer quais correntes epistemológicas os 

educadores de um CEMEI, da rede pública de ensino municipal de Turmalina, Minas Gerais, 

se baseiam para realizar a sua práxis educativa com os infantis? Também é do nosso interesse 

saber qual é o lugar da Educação pelo Movimento na implementação da Política Pública 

Educacional da Educação Infantil desta rede de ensino?  
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1  Objetivo Geral 

 

Identificar, nos documentos investigados, quais correntes epistemológicas 

baseiam o agir pedagógico dos educadores de um CEMEI da rede pública municipal de 

ensino de Turmalina-MG, e, buscar compreender o lugar da Educação pelo Movimento nesta 

Rede Pública Municipal de Ensino. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Investigar nos documentos legais da Educação Infantil na rede pública municipal 

de ensino de Turmalina, qual é o lugar da educação pelo movimento na Educação Infantil; 

Compreender o lugar da educação pelo movimento na educação infantil numa 

unidade de educação infantil na rede pública municipal de Turmalina - MG; 

Conhecer quais correntes epistemológicas baseiam o agir educativo dos 

educadores na Educação Infantil e na Educação Física na Educação Infantil, da rede pública 

municipal de Turmalina – MG. 

 

1.2  Justificativa 

 

Esta pesquisa se justifica a partir de três razões: Pessoal, Política e Acadêmica. 

Por razão pessoal, é um tema (Educação Infantil) que me identifico desde o início da 

graduação, pois acumulei experiência de trabalhar na rede pública de ensino em Turmalina-

MG, precisamente, atuei nas creches. Resolvi iniciar minha trajetória acadêmica em Educação 

Física, ancorada pela busca de uma formação que ampliasse oportunidades de crescimento 

profissional. 

Razões Políticas, pois a pesquisa contribuirá para o acervo do Departamento de 

Educação Física da UFVJM, cujo tema Educação Física na Educação Infantil ampliará os 

estudos sobre a legalidade e legitimidade da educação pelo movimento enquanto aquisição do 

conhecimento científico e cultural dos discentes na primeira infância. 
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Razões Acadêmicas, pois tenho pretensões de continuar com estudos, e na 

formação continuada, gostaria de aprofundar-me no tema da Educação Infantil em cursos lato 

sensu e stricto sensu. 

 

1.3  Metodologia 

 

Este trabalho de conclusão de curso é uma pesquisa social, do tipo documental, de 

caráter qualitativo, que busca conhecer quais linhas epistemológicas da Educação Infantil 

fundamentam o agir pedagógico de educadores em CEMEIs da rede pública municipal de 

ensino de Turmalina-MG, e também saber quais tendências pedagógicas da Educação Física 

Escolar na Educação Infantil são adotadas no eixo educação pelo movimento, nesta rede 

pública de educação. 

Recorremos a Gil (2008) para apresentar neste texto algumas definições de ordem 

metodológica, que nos auxiliaram na realização deste trabalho investigativo. O autor define 

pesquisa social “como o processo que, utilizando a metodologia científica, permite a obtenção 

de novos conhecimentos no campo da realidade social” (p.26). Na opinião do autor, realidade 

social são todos os aspectos relativos ao homem, que seja em seus múltiplos relacionamentos 

e instituições sociais. Deslandes, Gomes e Minayo (2009) corroboram neste trabalho de 

delineamento de conceitos metodológicos ao definir pesquisa qualitativa como sendo aquela 

que dialoga com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 

valores e das atitudes. Todos estes aspectos são considerados pelos autores como 

representações dos fenômenos humanos e parte da realidade social. 

Realizamos uma pesquisa bibliográfica, da qual Gil (2008, p.50) esclarece que 

deve ser “desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído, principalmente, de livros 

e artigos científicos”. Recorremos a este tipo de pesquisa com a finalidade de embasar 

teoricamente o tema investigado e contribuir para a compreensão do objeto de estudo- 

Epistemologias no currículo da Educação Infantil na rede pública municipal de Turmalina-

MG. Na etapa subsequente, realizamos uma pesquisa documental, através da exploração de 

fontes documentais (GIL, 2008); foram analisados os documentos legais que regem a ação 

pedagógica da unidade escolar investigada: Regimento Municipal, Projeto Político 

Pedagógico, Plano de Ensino e Diário de Classe. 

A pesquisa foi realizada através de um estudo de caso, “caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento 

amplo e detalhado” (Gil, 2008, p.57-58). O lócus do estudo de caso será num CEMEI- Centro 



16 

 

 

 

de Educação Infantil Manoel Ferreira da Costa, nas Turmas Maternal I, II e III da Educação 

Infantil.  

Após a realização da pesquisa bibliográfica, estivemos no lócus de investigação e 

apresentamos uma carta de solicitação para realização da pesquisa, com indicação dos passos 

a serem realizados, do cronograma das ações de coleta de dados e descrição dos objetivos da 

pesquisa. O contato com os gestores da unidade escolar foi realizado previamente, e de 

imediato, a Diretora e as Supervisoras se prontificaram a atender nosso pedido de realização 

de pesquisa naquele lócus. As gestoras nos apresentaram e deixaram todos os documentos 

solicitados à nossa disposição para coleta dos dados. Porém, nos dias que estivemos no 

CEMEI, a instituição estava finalizando as atividades do ano letivo, e, por isso, todos os 

servidores estavam muito atarefados, então precisamos aguardar sempre que precisava 

conferir algo ou solicitar outro documento.  

Acreditamos que um elemento facilitador para realização desta pesquisa no lócus 

de investigação foi a confiança depositada na pesquisadora, em razão da mesma ter feito parte 

do quadro de funcionários desta instituição, no período de 2012/2013, e também por outro 

motivo, por ter sido o local pelo qual a pesquisadora iniciou sua formação no campo da 

Educação. 

Esta pesquisa tem como propósito analisar os documentos normativos das 

Políticas Públicas da Educação Infantil: PNE – Plano Nacional de Educação e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, e, coletar dados destes textos legais que 

indicam quais os seus objetivos, suas metas e fins relativos ao que deve ser desenvolvido na 

Educação Infantil. A pesquisa consiste em confrontar os dados bibliográficos e documentais 

com os dados dos Documentos do CEMEI investigado, além de verificar quais objetivos e 

estratégias de ensino; o objeto de investigação é saber quais epistemologias da Educação 

Infantil e da Educação Física Escolar no ensino infantil desta rede pública são adotadas pelos 

docentes para desenvolver sua práxis pedagógica. 

Desta forma, a análise dos dados comparou as resoluções indicativas nos 

documentos normativos com aquilo que os documentos da instituição de ensino revelam, e, 

assim saber, quais epistemologias sustentam a práxis educativa na Educação infantil da rede 

pública municipal de ensino de Turmalina-MG?  
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

  

Epistemologia é um termo de origem grega que se refere ao conhecimento 

(SAVIANI, 2007, p.16), e representa um conceito de ciência que estuda a aquisição do 

conhecimento científico. Nesta pesquisa, apresentamos as linhas epistemológicas como 

teorias pedagógicas ou tendências pedagógicas elaboradas por teóricos de áreas como 

psicologia, história e cultura, e estas perspectivas são adotadas enquanto referência no 

planejamento escolar.  

Neste capítulo, pretendemos realizar uma breve descrição das principais 

tendências pedagógicas adotadas na educação infantil, e, justificamos apresentá-las em razão 

do objeto e questão desta pesquisa, que é saber quais tendências epistemológicas da Educação 

Infantil norteiam o trabalho educativo de docentes na rede pública municipal de Turmalina-

MG? Estas correntes pedagógicas da Educação Infantil estão representadas na matriz 

curricular do curso em Licenciatura em Educação Física: Construtivismo, Psicologia Sócio-

Histórica em Vigotski, a Psicogenética de Henri Wallon, a Filosofia da História em Walter 

Benjamin e a Psicogenética de Piaget.  

Outro campo epistemológico de interesse desta pesquisa é saber sobre as 

tendências pedagógicas do ensino de Educação Física na Educação Infantil na rede 

investigada, dentre as tendências pedagógicas da Educação Física que consideramos 

contemplar ação educativa da educação pelo movimento na Educação Infantil, levantamos: 

Psicomotricidade, Desenvolvimentista e a Construtivista Interacionista (DARIDO & 

RANGEL, 2011). Ainda, pretendemos apresentar os conteúdos e temas frequentes no ensino 

da Educação pelo Movimento com discentes infantis na Educação Básica: Jogos, Brinquedos 

e Brincadeiras. 

 

2.1  Tendências Pedagógicas Da Educação Infantil 

 

2.1.1  Psicogenética de Henri Wallon 

 

Para descrever os principais aspectos da teoria psicogenética de Henri Wallon, 

será utilizado como referência o livro da autora Isabel Galvão, de 1995, de título- Henri 

Wallon: uma concepção dialética do desenvolvimento infantil.  
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A teoria psicogenética de Henri Wallon compreende ao homem a seguinte 

definição: ser indissociavelmente biológico e social, e, em relação à sua existência, esclarece 

que se dá entre as exigências do organismo e as da sociedade, entre os mundos contraditórios 

da matéria viva e da consciência (GALVÃO, 1995). O desenvolvimento humano está 

condicionado a dois aspectos: o meio social e o seu biológico. Conforme a autora Galvão 

(1995) menciona, estes dois aspectos são dependentes entre si e devem ser analisados de 

maneira indissociável, tendo em vista que a interferência da interação com o meio social é 

uma característica do modelo interacionista presente na teoria walloniana, ou seja, o 

desenvolvimento dos ser humano se dá a partir das suas relações com o meio social do qual se 

insere, e, além de suas possibilidades e capacidades genéticas. 

Wallon (Apud Galvão, 1995) aborda a psicogênese dos sujeitos de maneira 

completa; em sua análise, o estudo integrado do desenvolvimento humano em sua totalidade 

deve compreender os aspectos: cognitivo, motor, afetivo. Para o autor, deve-se recusar a 

escolha ou seleção de análise do desenvolvimento humano em apenas um único aspecto.   

Contrapondo-se aos modelos de educação que propõe enquanto objeto de estudo o 

desenvolvimento intelectual em aspectos cognitivos ou empíricos. 

Através do estudo da criança contextualizada, ou seja, sua interação com o meio, 

Wallon (Apud Galvão, 1995) cita que, a cada idade, estabelece-se um tipo de relação do 

sujeito com o meio. 

 

Os aspectos físicos do espaço, as pessoas próximas, a linguagem e os conhecimentos 

próprios a cada cultura formam o contexto do desenvolvimento. Conforme as 

disponibilidades da idade, a criança interage mais fortemente com um ou outro 

aspecto de seu contexto, retirando dele os recursos para o seu desenvolvimento. 

Com base nas suas competências e necessidades, a criança tem sempre a escolha do 

campo sobre o qual aplicar suas condutas. O meio não é, portanto, uma entidade 

estática e homogênea, mas transforma-se juntamente com a criança (p. 39-40). 

 

Wallon (Apud Galvão, 1995) dividiu o desenvolvimento infantil em estágios, de 

acordo com a idade dos sujeitos. Nesta divisão, há uma observação importante indicada pelo 

autor, que diz respeito aos fatores orgânicos que definem a sequência fixa de passagem entre 

os estágios, pois essa transição não garante homogeneidade na sua duração, podendo sofrer 

interferência em razão dos fatores sociais da realidade pela qual o sujeito está inserido, além 

de considerar as suas deliberações voluntárias. Galvão (1995) lembra que nestes estágios o 

desenvolvimento do sujeito se dá numa construção progressiva, com predominância alternada 

entre os aspectos cognitivo e afetivo, e, cada fase apresenta um predomínio de determinado 

tipo de atividade, que se torna um recurso para que a criança interaja com e no meio. 
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Recorremos a Galvão (1995) para descrever os estágios elaborados por Wallon e 

as suas características. No estágio impulsivo-emocional, que abrange o primeiro ano de vida, 

acontece a predominância da emoção, atividade responsável pela interação da criança com o 

meio. No estágio sensório-motor e projetivo, que vai até o terceiro ano, a criança se volta para 

a exploração sensório-motora do mundo físico e do desenvolvimento da função simbólica e da 

linguagem, desenvolvendo a marcha e a preensão, confere maior autonomia para manipular 

objetos e explorar espaços, e é no funcionamento mental representado pelo termo projetivo, 

que a criança utiliza os atos mentais para coordenar seus movimentos. É importante destacar a 

oscilação entre os estágios, no primeiro a atividade predominante foi a emoção e no segundo a 

cognição (Ibidem). 

No estágio do personalismo, que abrange a faixa dos três aos seis anos, a 

formação da personalidade é o objetivo central, a criança passa a construir a consciência de si 

e volta o seu interesse para as pessoas, retornando a predominância das relações afetivas neste 

estágio. Já no estágio categorial, o progresso da criança é direcionado para atenção que dá 

para as coisas, para o mundo, para os avanços no plano da inteligência, e que são mediados 

pelo aspecto cognitivo. No estágio da adolescência, a ação hormonal promove mudanças 

corporais e contornos da personalidade, traz à tona questões morais, pessoais e existenciais; 

este estágio sofre a predominância da afetividade (Ibidem). 

Galvão (1995) reconhece que o movimento possui um papel importante na 

afetividade e na cognição, por exemplo, no início do primeiro ano de vida, o movimento tem 

inicialmente uma função afetiva, e parte para o desenvolvimento que busca servir como um 

objeto de exploração do mundo físico, na dimensão cognitiva que explora as habilidades 

manipulativas de pegar, empurrar e abrir.  

Outro aspecto do desenvolvimento infantil que Galvão (1995) menciona que a 

linguagem antecede o pensamento, e, para Wallon, a aquisição da linguagem é essencial para 

o desenvolvimento do pensamento, segue no seu esclarecimento que: “(...) entre pensamento e 

linguagem existe uma relação de reciprocidade, a linguagem exprime o pensamento, ao 

mesmo tempo que age como estruturadora do mesmo” (p.77).  

 

2.1.2  Psicogenética de Piaget 

 

A linha epistemológica de Jean Piaget que revisamos é uma teoria construtivista 

que defende o desenvolvimento do sujeito através da interação com o meio que está inserido, 

possui papel ativo na construção do seu mundo, a sua interação com o meio permite ainda que 
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sejam construídas nele estruturas de compreensão e de estruturação de significados cada vez 

mais abrangentes (SANCHIS E MAHFOUD, 2010).   

Piaget (Apud Sanchis e Mahfoud, 2010) busca compreender os processos de 

desenvolvimento da inteligência relacionados à genética, e Abreu et Al. (2010, p.362) 

corroboram ao afirmar que “a epistemologia genética busca explicar a continuidade entre 

processos biológicos e cognitivos”. O autor segue no esclarecimento de que a inteligência é 

caracterizada pelas resoluções de problemas novos pelo indivíduo, o que não é acessível de 

maneira imediata, já que o pensamento representa a interiorização da inteligência que se apoia 

sobre um simbolismo representado pelas imagens mentais.  

Ao dialogar com a construção do conhecimento a partir da interação 

sujeito/objeto, Piaget (Apud Sanchis e Mahfoud, 2010) descreve a existência de quatro 

estágios de desenvolvimento cognitivo: sensório-motor; pré- operatório; operatório-concreto e 

operatório-formal. No estágio sensório-motor, que compreende desde o nascimento da criança 

até aproximadamente os dois anos de idade, a criança consegue atingir um nível de equilíbrio 

biológico e cognitivo que a permite construir estruturas linguísticas conceituais; no estágio 

pré- operatório a criança atinge um nível inicial de uma estrutura operatória, e permanece até 

os sete a oito anos, sendo o equilíbrio próprio alcançado quando com quatro a cinco anos, 

(ABREU et Al., 2010).   

O estágio operatório concreto tem seu início no final do segundo estágio, e é 

caracterizado pela capacidade da criança em coordenar ações bem ordenadas em sistemas de 

conjunto ou estruturas, com duração em média dos onze aos doze anos, atingindo um 

equilíbrio próprio por volta dos nove aos dez anos; já o operatório formal inicia-se ao final do 

terceiro estágio e permanece por toda a vida adulta, atingindo um equilíbrio próprio por volta 

dos quatorze anos aos quinze anos, (ABREU et Al., 2010).   

O processo de construção do conhecimento para o sujeito se dá através da sua 

relação com os objetos, que acontece em constante reconstrução, é a partir dos conhecimentos 

adquiridos que o sujeito reelabora seus novos sentidos. Abreu et al. (2010) lembram que esta 

construção só é possível devido a uma interação mediada pela ação do sujeito, através dos 

“processos de assimilação, acomodação e equilibração, num desenvolvimento sintético mútuo 

e progressivo” (p.363). 

Abreu et al. (2010) também consideram que os processos de equilibração 

acontecem através das inúmeras situações de equilíbrio, desequilíbrio e por fim reequilíbrio, 

pelo qual, o conhecimento se molda através destas variações. Sanchis e Mahfoud (2010) 

corroboram ao afirmar que nos processos de assimilação, o sujeito age e incorpora os 
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conhecimentos que já possui para ampliar a sua experiência, enquanto nos processos de 

acomodação, ele modifica seus esquemas para aproximar-se da realidade, e assim melhor 

compreendê-la.   

 

2.1.3  Construtivismo 

 

O construtivismo dialoga com a aquisição do conhecimento através da interação 

do indivíduo com o meio físico e social que está inserido, Leão (1999) compreende que esta 

perspectiva pedagógica busca superar os pressupostos da escola tradicional em que o sujeito 

aprende através da “transmissão” do conhecimento previamente elaborado pelo professor; já 

no construtivismo, “a aprendizagem é uma construção da própria criança, em que ela é o 

centro do processo e não o professor” (p.197). Becker (Apud Leão, 1999) tece considerações a 

respeito do construtivismo: 

 

Construtivismo significa isto: a ideia de que nada, a rigor, está pronto, acabado, e de 

que, especificamente, o conhecimento não é dado, em nenhuma instância, como algo 

terminado. Ele se constitui pela interação do indivíduo com o meio físico e social, 

com o simbolismo humano, com o mundo das relações sociais; e se constitui por 

força de sua ação e não por qualquer dotação prévia, na bagagem hereditária ou no 

meio, de tal modo que podemos afirmar que antes da ação não há psiquismo nem 

consciência e, muito menos, pensamento (p. 195).  

 

Leão (1999) descreve que o construtivismo fundamenta-se no iluminismo, e, a 

filosofia iluminista preceitua que o homem é um ser dotado de razão. Freitag (Apud Leão, 

1999) opina que “a faculdade de fazer uso da razão não é transmitida geneticamente, mas uma 

potencialidade que precisa se desenvolver no decurso da vida” (p.195). O autor segue seu 

argumento ao considerar que é a partir da interação com o meio e com as relações sociais que 

o sujeito constrói seu conhecimento e a sua capacidade de pensamento consegue alcançar 

patamares elevados, isso reverbera numa capacidade de argumentação e julgamento sobre o 

mundo e sobre as coisas, torna-se num ato reflexivo e compreensivo. 

 

2.1.4  Psicologia Sócio- Histórica em Vigotsky 

 

Recorremos a Basei (2008) para apresentar a teoria Vigotskiana Sócio-

Interacionista ou Sócio-Cultural, a autora destaca nesta concepção ou tendência pedagógica 

que “os processos de desenvolvimento psíquicos e fisiológicos de forma integrada, o que 

permite pensar o desenvolvimento como processos naturais entrelaçados com os culturais” 
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(p.02). Para Vygotsky (Apud Basei, 2008), o indivíduo se desenvolve através das suas 

relações com o meio que está inserido e também com a cultura, e ainda, “na medida em que 

acontecem as interações, o sujeito vai se transformando, e transforma também a sociedade em 

sua volta de forma intencional, tornando-se construído e construtor de uma cultura”, (p.02). 

Na opinião de Lucci (2006), a teoria de Vigotsky toma como ponto de partida as 

funções psicológicas dos sujeitos, das quais classificou de elementares e superiores para 

explicar o objeto de estudo da sua psicologia, que é a consciência. O autor compreende que, 

as funções elementares biológicas dos sujeitos são determinadas pela maturação e estão 

presentes nas crianças, estas funções elementares caracterizam-se pelas ações involuntárias ou 

reflexas, pelas reações imediatas e automáticas, e ainda sofrem controle do ambiente externo. 

Já as funções psicológicas superiores são de origem social, caracterizam-se pela 

intencionalidade das ações, que são mediadas, que resultam da interação entre os fatores 

biológicos e os culturais (LUCCI, 2006). 

As funções psicológicas superiores estão relacionadas ao pensamento e á 

imaginação presente em cada ser humano, possibilita pensar e agir intencionalmente, e tem a 

sua origem nas interações socioculturais, porém, sua base é cerebral, que é um constituinte da 

função elementar biológica, portanto, as funções elementares e psicológicas superiores são 

interdependentes (LUCCI, 2006). Basei (2008) corrobora ao identificar que:  

 

(...) esse processo de desenvolvimento das funções psicológicas superiores acontece, 

conforme Vygotsky, passando por dois níveis: primeiramente no nível interpessoal, 

ou seja, parte das relações interativas entre o sujeito e o meio/outros sujeitos, para o 

nível intrapessoal, isto é, partindo das interações o sujeito constrói ou (re) significa 

suas concepções prévias tornando-as parte do seu mundo, dando nesse nível um 

caráter subjetivo. A passagem de nível acontece através de um processo de 

internalização, uma vez que o sujeito internaliza novas compreensões (p.03). 

 

Para que a internalização ocorra, é necessário um processo de mediação, pois, 

para Vygotsky (Apud Lucci, 2006), o sujeito não tem acesso direto ao conhecimento senão 

mediado por outros sujeitos, desta forma, Lucci (2006, p.08) afirma que “a linguagem é o 

principal mediador na formação e no desenvolvimento das funções psicológicas superiores”. 

O autor também considera que, através do seu sistema simbólico é que a linguagem permite a 

organização dos signos em estruturas complexas, e permite nomear objetos, destacar suas 

qualidades e estabelecer relações entre os próprios objetos (Ibidem). 

Nesta perspectiva, ao considerar que o sujeito não tem acesso direto ao 

conhecimento, senão mediado por outros sujeitos, Vygotsky (apud Basei, 2008) compreende 

o processo de desenvolvimento da aprendizagem a partir das zonas de desenvolvimento real, 
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proximal e potencial. A zona de desenvolvimento real seria o nível atual do sujeito, ou seja, os 

conhecimentos que já adquiriu, que se encontram formados e incorporados ao acervo de sua 

memória e de sua linguagem; a zona de desenvolvimento proximal seria a junção do nível 

atual de conhecimento que o sujeito já possui somado ao seu potencial de desenvolvimento 

humano, porém, para que este potencial seja alcançado é necessário a intervenção de outro 

sujeito; e a zona de desenvolvimento potencial está relacionada aos conhecimentos que o 

sujeito possa vir a construir, seu potencial de aprendizagem (BASEI, 2008).  

 

2.1.5  Filosofia da História de Walter Benjamim 

 

Walter Benjamim (Apud Schlesener, 2011) dialoga com a importância do brincar 

na aprendizagem infantil, através da mimese é que a criança conhece o mundo, com a 

sensibilidade, com a atividade da fantasia, enquanto o adulto racionaliza, ordena e controla. A 

atividade mimética é a forma pela qual a criança tem de compreender, inventar e recriar os 

objetos, as coisas, e , possibilita a ampliação da apropriação sobre o mundo.  

Schlesener (2011) indica que é através da repetição que a criança aprende, e não 

se trata de ser apenas um mero ato de repetir por repetir, mas um ato de repetir para apropriar, 

sobretudo, revela-se o ato de identificar-se para compreender. 

Walter Benjamim (Apud Almeida, 2006) descreve a capacidade criadora da 

criança como um ato inesgotável, que se torna responsável em possibilitar seu conhecimento 

sobre o mundo social. Almeida (2006) compreende que é através de objetos caracterizados em 

ser inacabados, como restos de materiais, lixo, é que a criança constrói o seu brinquedo, por 

exemplo, ela adota um pedaço de papel, que, na imaginação da criança,  se transforma no que 

ela quiser, que pode se tornar um carro, uma blusa, um animal, um tecido, um barco, um 

avião, entre outros. 

Benjamim (Apud, Almeida 2006) compreende que a modernidade trouxe alguns 

avanços, e que estes tendem a interferir no imaginário infantil, por exemplo, a fabricação de 

variados tipos de brinquedos em variados formatos, cores e texturas. Almeida (2006, p.542) 

corrobora ao lembrar que “o brinquedo deixou de ser um produto de restos, cuja pluralidade 

de formas e materiais dava vazão ao subjetivo conteúdo imaginário da criança”. Sobretudo, a 

leitura de Benjamin (Ibidem) sobre a interferência da modernidade para o imaginário da 

criança em relação ao brincar, é de que o acabamento do brinquedo no sentido de estar 

“pronto” reverbera na redução da possibilidade e capacidade criadora da criança em efetivar 

sua ordem mimética. 
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2.2  Tendências Pedagógicas da Educação Física na Educação Infantil 

 

A história da prática da Educação Física nos revela que, inicialmente, foi adotada 

enquanto meio para atingir objetivos biológicos e militares, que buscaram preparar o corpo 

para os desafios das guerras (DARIDO & RANGEL, 2011). Esta prática ou preparo corporal 

para os conflitos, que se dava através de exercícios sistematizados (movimentos ginásticos), 

também buscou promover a saúde e educou corpos para forças produtivas fabris que atendia 

ao mundo do capital. Bracht (1999) compreende que, logo após a utilização da prática em 

Educação Física, como um meio preparatório de corpos saudáveis e dóceis, ela passa a partir 

do século XX, a sair de uma ação coercitiva de controle do corpo com enfoque biológico, para 

um enaltecimento do prazer corporal, através de estimulação, com enfoque psicológico do 

narcisismo.  

Rigauer (Apud Bracht 1999, p.74) corrobora, nesta descrição historicizada das 

práticas corporais em Educação Física, ao indicar que, entre os séculos XIX e XX, a prática 

esportiva surge “muito fortemente orientada pelos princípios da concorrência e do 

rendimento”. Bracht (1999) considera que “o esporte passa a substituir, com vantagens, a 

ginástica como técnica corporal que corporifica/condensa os princípios que precisam ser 

incorporados (no duplo sentido) pelos sujeitos” (p.75).  

Desde meados da década de 1980 passaram a ocorrer mudanças nas concepções 

de ensino da Educação Física, influenciadas por alguns aspectos, tais como: 

 

(...) movimentos instituídos de organização civil, que solicitavam a participação 

direta da população nas eleições do Poder Executivo, principalmente para a 

Presidência da República. Esses movimentos contavam com um contingente de 

professores e acadêmicos da área de Educação Física; Liberdade efetiva na 

comunidade acadêmica para pesquisar todas as áreas de conhecimento científico e 

filosófico, mesmo aquelas relacionadas ás tendências que eram opostas ao regime de 

governo; encontros e debates entre profissionais e acadêmicos. Esses eventos eram 

promovidos pelas instituições criadas para representar os interesses da Educação 

Física, baseadas, cada uma, em concepções diferentes da área (Darido e Rangel, 

2011, p.05). 

 

Estas mudanças, como alcançam o ambiente escolar? Darido e Rangel (2011) 

consideram que a presença de novas correntes epistemológicas no currículo e nas práticas 

escolares contribuiu para o rompimento da valorização excessiva do desempenho como 

objetivo único nas atividades pedagógicas de Educação Física Escolar, que deu lugar para 

perspectivas pedagógicas que buscam desenvolver uma aula de Educação Física inclusiva, 

crítica e transformadora.  
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As autoras entendem que, atualmente, coexistem na área da Educação Física 

Escolar algumas concepções e tendências pedagógicas, entre elas, em comum, há uma 

tentativa de romper com o modelo mecanicista, esportivista, excludente e tradicional. Em 

razão da delimitação e objetividade desta pesquisa, este trabalho de conclusão de curso 

adotará as perspectivas pedagógicas da Educação Física na Educação Infantil,  apresentamos 

pois as abordagens Psicomotricidade, Desenvolvimentista e a Construtivista- Interacionista. 

Darido & Rangel (2011) mencionam sobre a abordagem Psicomotricidade, que 

está relacionada com “o desenvolvimento da criança, com o ato de aprender, com os 

processos cognitivos, afetivos e psicomotores buscando garantir a formação integral do 

aluno” (p.07). Em suma, o cognitivo atua como propulsor do movimento, a criança precisa 

pensar para realizar os movimentos corporais. Esta concepção pedagógica rompe com os 

objetivos de ensino centrado nos aspectos biológicos e do rendimento, e, busca valorizar a 

aquisição do conhecimento através do aspecto psicológico. É importante destacar que nesta 

abordagem da Educação Física Escolar, a aquisição de conhecimento sobre o movimento atua 

como um meio, e não finalidade. Este meio busca favorecer o conhecimento e o 

desenvolvimento em outras disciplinas da matriz curricular da Educação Básica.  

Darido e Rangel (2011) consideram que:  

 

A perspectiva renovadora da Psicomotricidade está na proposição de um modelo 

pedagógico fundamentado na interdependência do desenvolvimento motor, 

cognitivo e afetivo dos indivíduos, bem como na tentativa de justificá-la como um 

componente curricular imprescindível á formação das estruturas de base para as 

tarefas educacionais da escola (p.08). 

 

A Abordagem Pedagógica Desenvolvimentista, segundo Darido e Rangel (2011, 

p.09) “foi direcionada, inicialmente, para atender crianças de 4 a 14 anos, buscando, nos 

processos de ensino-aprendizagem e desenvolvimento, uma fundamentação para a Educação 

Física Escolar”. As autoras seguem na descrição das características desta tendência 

pedagógica, que os autores dessa abordagem defendem a ideia de que o movimento é o 

principal meio e fim da Educação Física, garantindo a especificidade do seu objeto (DARIDO 

e RANGEL, 2011, p.09). Enquanto conteúdo desta abordagem pedagógica, as habilidades 

motoras são desenvolvidas através de atividades planejadas com objetivo principal de 

adaptação. No planejamento de ensino, deve-se levar em consideração o desenvolvimento 

motor associado para cada faixa etária. 

Para compreender a abordagem Construtivista-Interacionista, Darido e Rangel 

(2011) opinam que é preciso compreender as teorias de Vigotsky e de Piaget, que dialogam 
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com a perspectiva pedagógica construtivista. As autoras entendem que na perspectiva de 

Vigotsky, o conhecimento apreendido pela criança deve ser mediado pelo adulto, através das 

zonas de desenvolvimento. A zona de desenvolvimento proximal é aquela distância entre o 

nível de desenvolvimento real, em que o discente se encontra livre da resolução de problemas, 

e a zona de desenvolvimento potencial, é determinado através da solução de problemas que 

ocorrem sob a orientação de algum adulto. 

Piaget percebe no construtivismo a construção do conhecimento a partir da 

interação do sujeito com o mundo, e que conhecer-se se torna sempre uma ação que implica 

esquemas de assimilação e acomodação, num processo de constante reorganização (DARIDO 

& RANGEL, 2011). Portanto, a abordagem construtivista-interacionista aborda os jogos e as 

brincadeiras pelas quais as crianças apreendem enquanto herança cultural, e por já ser um 

objeto conhecido, trazem para o ambiente escolar e compartilham entre os demais, tal 

interação possibilita a apropriação e a ressignificação desses jogos e brincadeiras populares. 

 

2.3  Conteúdos Jogo, Brinquedo e Brincadeira 

 

Na Antiguidade, as crianças participavam tanto como os adultos das mesmas 

festas, ritos, brincadeiras, sem distinção de idade, como um dos principais meios que a 

sociedade dispunha para se sentir unida (WAJSCOP, 1995). Porém, essas brincadeiras e ritos 

passaram por um período de reprovação moral, os moralistas e a igreja reprimiam-nos por 

acreditar que essas práticas de diversões estavam associadas aos prazeres carnais, ao vício e 

ao azar (ARIÉS Apud WAJSCOP 1995). Wajskop (1995) revela que esta situação de 

reprovação moral se modificou ao longo do século XVII, principalmente, por influência dos 

jesuítas que utilizavam a brincadeira como meio para educar as crianças indígenas e mestiças 

no Brasil, através do mito da criança santa, e da criança que imita Jesus. 

Sucessivamente, a brincadeira foi adotada como meio de educar as crianças, os 

humanistas do Renascimento perceberam as possibilidades educativas dos jogos e 

brincadeiras e também passaram a utilizá-los; em seguida, através da preocupação dos 

Estados Nações com a moral, a saúde e o bem comum, foram elaborados propostas e métodos 

baseados em jogos que tiveram maior ligação com a Educação Física, que passou a ter 

atenção com adequação das idades e do desenvolvimento infantil (WAJSKOP, 1995).   

Wajskop (1995) realiza uma revisão teórica e historicizada das perspectivas 

pedagógicas para sistematização de ensino para os infantis, e menciona que, Comenius 
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(1593), Rousseau (1712) e Pestalozzi (1746) contribuíram ao lado do protestantismo para um 

novo sentido de valorização da infância, baseada numa concepção idealista e protetora da 

criança que defendiam propostas voltadas para educação destes infantis, através do uso de 

brinquedos e centrados na recreação. Wajskop (1995) lembra que, a adoção de brincadeiras e 

brinquedos enquanto ferramenta de ensino com a promoção de estudos no campo da recreação 

promoveram métodos apropriados para educação das crianças em espaços domésticos e/ou 

nas instituições escolares específicas para atender tal finalidade.   

Sob a influência dos pensamentos e filosofias de sua época, os pedagogos 

Friedrich Frobel (1782- 1852), Maria Montessori (1870-1909) e Óvide Décroly (1871- 1932), 

elaboraram pesquisas a respeito das crianças pequenas, isso contribuiu para ampliação da 

educação dos infantis. Froebel, por exemplo, inaugurou uma educação institucionalizada 

baseada no brincar, e, na Alemanha, organizou jardins de infância com esta metodologia 

(WAJSKOP, 1995). Esta nova metodologia do brincar se consolidou como objetivo das 

instituições de educação infantil, algumas que surgiram com esta prospecção, destacamos o 

Movimento da Escola Nova, que herdou além das concepções ativas e lúdicas elaboradas por 

Froebel, adotou Dewey como principal teórico, que concebia na brincadeira, uma ação 

educativa livre e espontânea (WAJSKOP, 1995). 

Fortuna (2000) compreende que o ato de brincar está relacionado com as 

atividades mentais, e que a capacidade de simbolização da criança transpassa as barreiras do 

real para do imaginário, a criança consegue através da brincadeira compreender o mundo e 

suas relações sociais. A autora complementa seu argumento ao perceber que a capacidade do 

brincar e a capacidade de simbolização são interdependentes, assim, a ordem mimética 

permite que a criança se situe nos diversos papeis sociais compreensíveis, o que representa 

deslocá-la como sujeito ativo no mundo adulto, entretanto, na figura de observador. Almeida 

(2006) considera que:  

 

A brincadeira torna-se um ritual mimético no momento em que a criança consegue 

diluir-se no espaço, no lugar e no tempo para dar significado ao objeto que manipula 

ou aos inúmeros papéis que representa com relativa tranquilidade nas diversas vezes 

que brinca (p.546). 

 

Fortuna (2000) sinaliza que a mimese possibilita a formação da subjetividade da 

criança, através da internalização dos papéis sociais e por consequência das regras 

socialmente construídas na sociedade, possibilita assim o desenvolvimento do seu processo 

civilizatório. Wajskop (1995) considera que, através da mimese, os papéis sociais percebidos 

no cotidiano da criança “a brincadeira também pode ser um espaço de reiteração de valores 
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retrógrados, conservadores, com os quais a maioria das crianças confronta diariamente” 

(p.66). Neste sentido, pode-se considerar que alguns preconceitos presentes nas interações 

infantis, por exemplo, de origem de gênero e/ou étnico-raciais, podem ser reproduzidos pelas 

crianças em razão dos processos de socialização familiar e escolar, que fundamentam para 

formação de pré-conceitos desde a primeira infância. No espaço escolar é necessária a 

mediação do professor para promover ações educativas que podem romper com a formação 

destes estereótipos. 

 

2.4  Educação Pelo Movimento Na Educação Infantil  

 

Ehrenberg (2014) menciona que a criança utiliza as mais diferentes linguagens 

para se comunicar, de forma a entender, criar e recriar os significados que irão compor a sua 

realidade. Esta representação do campo da linguagem deve estar sinalizada no currículo 

escolar da Educação Infantil. Ayoub (Apud Ehrenberg, 2014) entende que o currículo da 

educação infantil deve ser planejado de forma a contemplar as diferentes linguagens em suas 

múltiplas formas de expressão.  

Basei (2008) corrobora ao afirmar que a criança possui diversas formas de se 

comunicar com o meio, construindo sua cultura e identidade infantil, nesta fase, o corpo é a 

principal linguagem que possibilita aprender e explorar o mundo, além de estabelecer relações 

sociais, através do movimento é que a criança interage com outras crianças e com o meio. 

Ehrenberg (2014) compreende nesta relação entre homem-meio-linguagem, que 

sendo o homem produto do patrimônio cultural historicamente acumulado, é a escola que 

deve ser reconhecida enquanto espaço socialmente determinado para o compartilhamento da 

cultura, e na Educação Física Escolar encontra-se o papel de disseminar a cultura corporal de 

movimento como patrimônio historicamente acumulado, “(...) dessa forma, partiremos da 

compreensão de que a cultura corporal é o objeto de estudo da Educação Física na Escola” 

(p.185). 

Basei (2008) lembra que a Educação Física na Educação Infantil é um espaço que 

possibilita situações de experiências com o corpo, com materiais e de interação social, de 

forma que as crianças descubram seus próprios limites, enfrentem desafios, conheçam e 

valorizem o próprio corpo e se relacionem com outras pessoas, além de perceber a origem dos 

movimentos, devem expressar seus sentimentos ao adotar a linguagem corporal de maneira 

consciente e crítica, e somente assim se contribui para formação de sujeitos emancipados.  
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O termo “cultural” aqui associado à Educação Física é uma tentativa de explicitar 

o viés pedagógico contemporâneo que exerce nesta área do currículo escolar, torna-se numa 

possibilidade de ampliação do agir educativo da Educação Física Escolar. Entretanto, ainda é 

frequente identificar, associação e compreensão, de que as aulas de Educação Física Escolar 

na Educação Infantil possuem apenas o caráter biológico, que deve favorecer apenas o 

desenvolvimento motor das crianças. Ehrenberg (2014) complementa, neste sentido, quando 

argumenta sobre o pensar biologizante na Educação Física Escolar, e opina que tal 

perspectiva deve ser considerada reducionista, devido ao não reconhecimento do potencial das 

contribuições de ações culturais das práticas corporais na escola.  

Neira (2008) compreende que a diversidade cultural deve ser inserida no 

planejamento curricular da Educação Física na Educação Infantil, e afirma que “a existência 

de alunos com diversas heranças culturais obriga a escola a adaptar seu currículo às culturas 

que acolhe” (p.01). Na opinião do autor, o Estado deve criar condições para que as diferentes 

heranças culturais tenham seu espaço no currículo da escola, ele justifica este argumento para 

que haja promoção de atitudes de respeito que combatam estereótipos e preconceitos que 

ampliam a vulnerabilidade social de diferentes grupos que compõe a diversidade.   

Outra questão importante que devemos considerar é sobre o recorte de gênero, 

que, além de significativo na Educação Física Infantil, as percepções de masculino e feminino 

estão estabelecidas na infância, e com a demonstração de preconceito que muitas vezes 

contribuem para ampliar desigualdades de gênero. Vianna e Finco (2009) sinalizam como 

devemos pensar em atitudes que possibilitem ultrapassar as desigualdades de gênero, para 

isso, é preciso compreender o caráter social da sua produção, buscar entender de que maneira 

a sociedade hierarquiza e naturaliza as diferenças entre os sexos. Sobretudo, aos educadores 

de Educação Física na Educação Infantil, é preciso saber intervir nas questões de gênero no 

currículo escolar, sem atribuir caráter biológico e imutável.  

Nas aulas de Educação Física Escolar, as diferenças entre meninos e meninas 

podem ser ampliadas, por um lado, devido as preferências formadas, isso se dá através de 

construções sociais que se dão nas relações entre as crianças e adultos, determinada pelo 

modelo de sociedade, e determinada pela sua cultura. Por outro lado, os adultos educam as 

crianças definindo as diferenças de gênero em seus corpos, o que é esperado para o 

comportamento das meninas, como ser doce, delicada e usar roupas rosa, e aos meninos serem 

fortes, habilidosos e usar roupas azuis. 

Vianna e Finco (2009) corroboram nesta análise sobre gênero na Educação 

Infantil quando afirmam que: “meninos e meninas desenvolvem seus comportamentos e 
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potencialidades na finalidade de corresponder às expectativas de um modo singular e unívoco 

de masculinidade e feminilidade em nossa sociedade” (p.273). A análise das autoras revela 

que o sentido das preferências culturais relacionadas ao gênero não são meras características 

oriundas do corpo biológico, mas construções sociais e históricas. Consideramos que as 

atividades de Educação Física Escolar devem buscar romper com os estereótipos e os 

preconceitos de gênero, de forma a propiciar igualdade na participação dos discentes em 

atividades curriculares propostas. A razão que apresentamos este argumento se deve as 

práticas empíricas sexistas frequentes em salas de aula, na Educação Física Escolar, na 

Educação Básica brasileira.   

Ayoub (2001), Guirra e Prodócimo (2010) compreendem que a linguagem 

corporal é uma das especificidades do ensino da Educação Física Escolar, e também 

reconhecem que não é sua exclusividade, na verdade, é um conteúdo trabalhado em outros 

espaços do currículo escolar. A educação pelo movimento deve estar presente no cotidiano e 

nas ações pedagógicas da Educação Infantil, e não somente a um determinado “tempo”, como 

muitas das redes de ensino público e privado adotam, que destina esta ação como 

exclusividade da Educação Física ou da Pedagogia.  

Ayoub (2001) considera que, quando isso acontece, representa “uma abordagem 

fragmentada de conhecimento que tende a fragmentar a criança” (p.54). Esta fragmentação 

reaviva a concepção da dicotomia entre corpo e mente, privilegiando assim as experiências 

cognitivas e desconsiderando o corpo como elemento fundamental do processo de produção 

de conhecimento (BASEI, 2008). 

 Entendemos que o trabalho educativo sobre Educação pelo Movimento deve ser 

realizado em parceria entre os diferentes docentes que dialogam com este campo de saber, 

quando uma criança é submetida a um planejamento de ensino que não teve participação 

coletiva dos docentes, que trabalham conteúdos sobre corpo, corporeidade e movimento, 

destacam-se a fragilidade deste planejamento para potencializar o pleno desenvolvimento 

infantil.  

É possível imaginarmos creches e pré-escolas das quais profissionais de diferentes 

áreas de formação venham a trabalhar em parceria na educação pelo movimento e no cuidado 

com o desenvolvimento das crianças? Docentes generalistas e Docentes especialistas devem 

trabalhar em conjunto, para que potencialize o diálogo sobre o cotidiano das crianças, visando 

uma elaboração conjunta dos seus planos de ensino, com finalidade de atender as 

necessidades dos infantis (AYOUB 2001); (GUIRRA e PRODÓCIMO, 2010).  
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3  ANÁLISE DOS DADOS 

 

Este capítulo busca apresentar resultados da coleta de dados, que buscou conhecer 

quais linhas pedagógicas da Educação Infantil baseiam o trabalho educativo da rede pública 

investigada? Também saber qual o lugar da Educação pelo Movimento no currículo escolar 

desta rede de ensino público na Educação Infantil? Destacamos as impressões percebidas na 

investigação dos documentos revisados, e, realizamos um confronto entre os dados 

bibliográficos selecionados no capítulo teórico com os documentais coletados na ida ao 

campo, nossa tentativa é  buscar compreender sobre a realidade do uso das epistemologias da 

Educação Infantil na Rede Pública de Ensino de Turmalina-MG. 

Para apresentar o conteúdo desta análise, escolhemos fazer a apresentação em 

subtítulos, adotamos como referência os documentos investigados de forma separada para 

facilitar a compreensão do leitor. Foram analisados os documentos do CEMEI (Regimento 

Escolar Municipal; o Projeto Político Pedagógico; o Plano de Ensino e os Diários de Classe) 

investigado, de forma a confrontá-los com os documentos que normatizam a política pública 

educacional da Educação Infantil (PNE – Plano Nacional de Educação; e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil). 

 

3.1  Análise do Regimento Municipal e do Projeto Político Pedagógico 

 

Neste trecho apresentamos os resultados da análise dos documentos normativos 

que regem as atividades curriculares do CEMEI investigado (Regimento Escolar Municipal e 

o Projeto Político Pedagógico), e, identificamos, no corpo textual destes documentos uma 

tendência que se aproxima da perspectiva teórica Construtivista.  

Para ilustrar melhor essa perspectiva, citaremos alguns trechos desses documentos 

para possibilitar a compreensão da análise realizada. Identificamos no corpo textual dos 

documentos as descrições que julgamos estar baseados na teoria Construtivista: 

 

Art. 4°- A educação infantil assumindo o compromisso de realizar uma ação 

educativa, entendendo a criança como ser social, que tem direito á educação como 

elemento essencial, para sua realização como ser humano e para o exercício da 

cidadania, estabelece como meta, contribuir para a formação de indivíduos ativos, 

criativos, participativos, capaz de se apropriarem de conhecimentos historicamente 

produzidos. 

 

Art.5° - A prática pedagógica desenvolvida nos estabelecimentos se organiza de 

modo a permitir ás crianças: Observar e explorar o ambiente com atitude de 

curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente 
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transformador do meio ambiente, e valorizando atitudes que contribuam para sua 

conservação (Regimento Escolar Municipal, 2017). 

 

Recorremos a Leão (1999) que compreende que o conhecimento é produto da 

interação do indivíduo com o ambiente, onde a criança está no centro do processo, e não o 

professor; e, principalmente, baseado na teoria pedagógica de Lev Vigotski, denominada 

Sócio-Histórico ou Histórico-Cultural. Lucci (2006) menciona que a teoria vigotskiana 

sinaliza que o desenvolvimento da criança é produto da sua relação com o meio e com a 

cultura presente nele, e que, para que esse desenvolvimento ocorra é preciso que ocorra a 

mediação de um adulto que ofertará possibilidades, preparando o meio, colocando á criança 

em contato com esse ambiente sociocultural. 

É importante observar as características do Construtivismo presente nos trechos 

selecionados nos documentos, sobremaneira, identificamos nestes textos, a descrição de que o 

conhecimento da criança é produto da sua interação com o meio social e histórico. Citaremos 

a seguir um trecho que indica a predominância da teoria epistemológica de Lev Vigotsky, a 

Psicologia Histórico-Cultural, conforme apresentamos neste trecho do Regimento Escolar 

Municipal (2017) “Art.28° Currículos e Programas: O planejamento curricular enfatizará 

situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada, facilitando 

o acesso pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da realidade cultural e social” 

(Regimento Escolar Municipal, 2017). 

No trecho citado acima, a abordagem Sócio-Cultural em Vigotsky é claramente 

explicitada ao esclarecer a mediação do docente nos processos de aquisição do conhecimento 

pelo discente, através de um planejamento que possibilite ampliar o acesso das crianças aos 

conhecimentos da realidade cultural e social. 

 

3.2  Análise do Plano de Ensino 

 

Adotamos a investigação do plano de ensino do CEMEI investigado, que possui 

matriz curricular (FIGURA 01) que normatiza os conteúdos a serem trabalhados durante o 

ano letivo, dividido por eixos disciplinares, que são eles: Eixo Identidade e Autonomia; Eixo 

Movimento; Eixo Música; Eixo artes Visuais; Eixo Linguagem Oral e Escrita; Eixo Natureza 

e Sociedade e Eixo Matemática. Ao analisar o Plano de Ensino e seus eixos disciplinares, 

identificamos as seguintes linhas epistemológicas: Construtivista; Psicologia Histórico-

Cultural em Vigotsky; a Filosofia da História em Walter Benjamin; e as teorias construtivistas 

Psicogenéticas de Wallon e Piaget.  
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FIGURA 01- Matriz Curricular Maternal I, II e III 

 

Fonte: CEMEI- Centro de Educação Infantil Manoel José Ferreira da Costa (2017) 

 

A tendência pedagógica construtivista representa a construção do conhecimento 

da criança através da interação com o meio e com os outros (LEÃO, 1999), e identificamos 

que tal perspectiva está sinalizada no Documento investigado, Planejamento Anual (2017): 

 

Eixo Identidade e Autonomia 
Objetivos: 

Desenvolver a imagem corporal e pessoal nas interações com o outro (adulto e 

criança) e com a natureza; 

Eixo Natureza e Sociedade 

Objetivos:  

Explorar o ambiente ao redor;  

 

A Psicologia Histórico-Cultural, em Vigotsky, está apresentada no plano de 

ensino através dos objetivos que compreendem o desenvolvimento infantil, de acordo com o 

meio que ofertará possibilidades de interação com os aspectos históricos, sociais e culturais da 

sociedade, mas, para que isto aconteça, é necessário a mediação do adulto. Neste caso, o 

docente é o responsável por preparar o meio e ofertar condições para que os discentes tenham 

condições favoráveis de realizar atividades que potencializem o seu desenvolvimento. 

Selecionamos outros trechos do Planejamento Anual investigado, que revelam o 

embasamento das ações pedagógicas na linha epistemológica da Psicologia Sócio Histórica: 

 

Eixo Música 
Objetivos: 

Proporcionar diversas experiências de gêneros musicais; 

Eixo Identidade e Autonomia 
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Objetivos: 

Possibilitar a formação da criança a partir das relações sócio-histórico-culturais, de 

forma consciente e contextualizada, oferecendo condições para que elas aprendam a 

conviver com os outros, em uma atitude básica de respeito e confiança; 

 

Identificamos dados que revelam a influencia da Filosofia da História de Walter 

Benjamin no Planejamento Anual do CEMEI investigado. A identificação foi encontrada na 

descrição dos objetivos inseridos nos diversos eixos, que utilizam a mimese como meio 

educativo que possibilita a criança compreender os diversos papéis sociais representados na 

sociedade, por exemplo, imitar e recriar situações cotidianas através da brincadeira do faz de 

conta. Separamos alguns trechos de alguns eixos do Planejamento Anual que indicam a 

mimese no processo ensino-aprendizagem: 

 

Eixo Linguagem Oral e Escrita 
Objetivos: 

Enriquecer o imaginário infantil; 

Atividades Propostas: 

Imitar vozes de animais; Contações de histórias das mais variadas formas, livros 

ilustrados, imitações, vozes; 

Eixo Natureza e Sociedade 

Atividades: 

Brincadeiras de faz-de-conta, exercitando o poder de escolha, tanto em relação ás 

atividades quanto ao parceiro; 

 

3.3  Análise da Educação pelo Movimento no Planejamento de Ensino 

 

Neste eixo apresentamos os resultados da análise do lugar da educação pelo 

movimento no currículo da Educação Infantil do CEMEI da rede pública de ensino municipal 

de Turmalina-MG. Nesta unidade há a presença do professor de Educação Física em turmas 

da Educação Infantil, tal fato atende a LDB 9.394/96, realidade ainda não implantada em 

muitos municípios brasileiros. Após leitura dos documentos, consideramos que a Educação 

pelo Movimento ocupa importante papel nas ações pedagógicas que visam atender o 

desenvolvimento infantil, e sua descrição está nos eixos disciplinares presente na matriz 

curricular da instituição (FIGURA 01) investigada, e entendemos que este eixo apresenta 

ampla relevância em conjunto aos outros eixos curriculares.  

Reconhecemos as abordagens pedagógicas da Educação Física na Educação 

Infantil no planejamento anual do CEMEI, especificamente no Eixo Movimento, as 

abordagens pedagógicas da Psicomotricidade e Desenvolvimentista. Encontramos a descrição 

de desenvolvimento da criança no eixo disciplinar no plano de ensino. Darido & Rangel 

(2011) indicam que a abordagem da Psicomotricidade, busca promover o desenvolvimento 
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integral da criança, e o seu trabalho pedagógico se baseiam em movimentos espontâneos, que 

revelam a interdependência do desenvolvimento motor, afetivo e cognitivo. As autoras 

justificam que a psicomotricidade é um componente curricular imprescindível na formação 

das estruturas de base para ações educativas com infantis. A abordagem pedagógica 

Desenvolvimentista, que tem o movimento e a adaptação como seus objetos, representada nos 

documentos investigados através da descrição do movimento no eixo disciplinar. 

Identificamos o aspecto avaliativo nos documentos investigados, descritos por 

fichas de avaliação, e tal fato está de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (2010), que sinaliza sobre uso da Avaliação na Educação Infantil, 

instruindo a necessidade da criação, pelas instituições de ensino de Educação Infantil, de 

alguns procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do 

desenvolvimento das crianças, porém, sem ter como objetivo a seleção, promoção ou 

qualificação do desempenho dos discentes, seu uso visa apenas nortear o planejamento 

pedagógico.  

Ao analisar as fichas de avaliação (FIGURA 02) utilizadas pelo CEMEI 

investigado, foi possível identificar, no Eixo Movimento, apenas a tendência pedagógica 

Desenvolvimentista da Educação Física na Educação Infantil. Reconhecemos o 

desenvolvimento motor como principal objetivo da Educação Física Desenvolvimentista, e a 

avaliação apresentada na ficha de avaliação investigada apresenta a descrição do 

desenvolvimento motor das crianças, através da descrição das habilidades motoras 

manipulativas, locomotoras e de equilíbrio: chutar, rolar uma bola, desenvolvimento da 

coordenação motora, saltar, entre outros.  

Devemos analisar criticamente a representação da Educação pelo Movimento nos 

documentos da Instituição de Educação Infantil e da rede pública de ensino investigada. 

Identificamos nas fichas de avaliação da instituição uma predileção para abordagem 

biológica, que destaca o desenvolvimento motor. Porém, as abordagens contemporâneas de 

Educação pelo Movimento, objeto de estudo da Educação Física, transpassa para além das 

abordagens biológicas e procura o maior enfoque abordar e disseminar a cultura corporal de 

movimento, possibilitando o desenvolvimento global do indivíduo, seja biológico/ 

maturacional, afetivo, cognitivo, cultural e finalmente crítico e emancipado. 
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FIGURA 02- Ficha de Avaliação Maternal II 

 

Fonte: CEMEI- Centro de Educação Infantil Manoel José Ferreira da Costa (2017) 

 

3.4  Análise do Diário de Classe 

 

Ao solicitar os Diários de Classe da Educação Física para leitura e análise, 

tivemos resposta dos funcionários, que informaram que a Disciplina Educação Física na 

instituição investigada não trabalha com esse material. É necessário refletir por que isso 

ocorre, nesse sentido, elaboramos duas hipóteses. 

A primeira hipótese está relacionada à fragmentação e hierarquização do ensino e 

das disciplinas, situação mencionada por Eliana Ayoub (2001), ao considerar que algumas 

disciplinas exercem lugar de prestígio no currículo escolar em razão da demonstração de 

poder e hierarquia sobre outras. Por que o Professor de Educação Física não precisa anotar as 

suas aulas no Diário de Classe? Sua disciplina exerce um papel de menor importância sobre o 

conteúdo geral trabalhado pelo Professor Generalista? A Educação Física é considerada uma 

disciplina extracurricular? É possível considerar que a Educação Física é uma disciplina da 

matriz curricular que exerce baixo status social na rede investigada?  



37 

 

 

 

Havíamos mencionado, no eixo anterior deste capítulo, que a Educação pelo 

Movimento possui representação satisfatória na escola investigada, nossa intenção neste 

momento é não gerar contradição, mas reconhecer que seria satisfatoriamente aceitável saber 

que o ensino de Educação Física Escolar na rede investigada tenha participação ativa no 

processo de construção, execução e avaliação das práticas curriculares escolar na Educação 

Infantil. Para isso, seria importante retornar na unidade investigada e realizar pesquisa com os 

atores sociais que cristalizam as ações do currículo escolar.   

A segunda hipótese se baseia na resposta de umas das Supervisoras do CEMEI 

investigado, ela justificou a falta do Diário de Classe para uso do Professor de Educação 

Física, e disse que ele trabalha em conjunto com a Professora Generalista, neste caso, com 

formação em Pedagogia. As ações e planejamentos destes dois professores estão interligados 

e com função duplamente complementar, e ainda, complementa informação de que não é 

necessário ter separação do Diário de Classe entre os dois professores. Cabe aqui uma 

indagação, se o Professor de Educação Física não possui Diário de Classe, como ele dá 

continuidade no processo ensino-aprendizagem dos seus alunos? As anotações de aulas 

anteriores não são imprescindíveis para elaborar estratégias de ensino? Neste caso, abre-se 

uma brecha para considerar que há possíveis falhas no uso das competências de ensino e 

desenvolvimento da Educação Física na Educação Infantil na rede investigada. 
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As considerações finais que apresentamos nesta pesquisa iniciam-se pela 

prospecção de dar continuidade a este trabalho através de uma nova pesquisa, de caráter 

empírico, com finalidade de melhor compreender a realidade do processo de ensino-

aprendizagem na Educação Infantil na rede pública de ensino investigada, através de 

investigação com os atores sociais que concretizam ações do currículo escolar.  

Compreendemos que a pesquisa documental realizada revelou dados teóricos que 

nos fez acreditar que o agir pedagógico na Educação Infantil é muito rico, e consideramos que 

esta pesquisa nos possibilitou compreender a ampla significância deste nível de ensino, por se 

tratar do primeiro espaço educativo escolar sistematizado, pelo qual a criança ingressa e tem 

acesso inicial aos conhecimentos sistematizados. Estes conhecimentos oportunizam aos 

discentes confrontá-los com os conhecimentos adquiridos na socialização familiar e social. 

Sobretudo, a escolarização na Educação Infantil possui infinitas especificidades e o seu papel 

é muito importante na construção de um sujeito que saiba conviver e intervir para transformar 

a sociedade e torná-la mais justa e inclusiva. 

Em nossa investigação, seja no levantamento bibliográfico ou na coleta de dados 

legais, percebemos que as tendências pedagógicas representam uma construção de infinitas 

possibilidades de intervenção pedagógica, e as concepções reunidas nos documentos legais da 

rede escolar investigada revelam que o objetivo do trabalho pedagógico desenvolvido é de 

possibilitar, intencionalmente, a aquisição do conhecimento científico pelos discentes infantis 

de forma global, com objetivos pré-definidos, mas com um fim sempre na construção e 

transformação dos sujeitos.  

Em suma, as tendências pedagógicas Construtivistas, Psicologia Histórico-

Cultural, Filosofia da História, Psicomotricidade e Desenvolvimentista norteiam a atuação dos 

Professores na educação pública na Educação infantil da rede investigada. Na análise dos 

documentos tivemos a compreensão de que estas tendências pedagógicas estão representadas 

no planejamento, sobremaneira, revela-se por desenvolver autonomia dos discentes e 

contribui para construção de sua identidade, do conhecimento sobre si e sobre o mundo, 

transformando e sendo transformado. 

Esta pesquisa demonstrou que ainda há muito para ser investigado sobre as 

tendências pedagógicas adotadas na Educação Infantil, pois a análise realizada foi apenas 

documental e bibliográfica, consideramos que seja importante para se aproximar da realidade 

da rede investigada, realizar uma continuação desta pesquisa, através de uma pesquisa 
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empírica, com retorno ao campo, adotar entrevistas com os atores sociais que dialogam com o 

currículo, pois acreditamos que possibilitará ao pesquisador conhecer melhor sobre as ações 

educativas previstas nos documentos e do que realmente é realizado cotidianamente durante 

as aulas.  
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