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Resumo 
 

A educação física escolar não está imune à visão conteudista e enciclopédica 
que predomina na educação na qual o aluno é visto como um recipiente de 
informações, que deve adquirir um conjunto de conceitos e técnicas destituído de 
significado e distante dos conhecimentos e experiências que esses alunos trazem. 
Uma alternativa a essa concepção de indivíduo e educação  é ver a aquisição do 
conhecimento como um processo de interação entre sujeito e objeto, entre indivíduo 
e sociedade, entre organismo e meio. Essa pedagogia de inspiração “Freiriana” e 
“Piagetiana” é centrada na reciprocidade entre sujeito/objeto, sendo a ação a ponte 
de ligação entre os dois. Ação é muito mais do que um conjunto de movimentos 
corporais, ela abarca a intencionalidade, o significado, o contexto permeados pela 
organização de um programa de ação exprime uma forma de operar sobre o mundo 
e com o mundo, assim não seria exagero dizer que ações motoras consistem num 
fazer e compreender integrados.  

O presente estudo relata uma experiência de aula de educação física a partir 
da perspectiva pedagógica alternativa sucintamente delineada acima. As aulas de 
educação física escolar na educação infantil foram conduzidas na Escola Municipal 
Frei Florentino, da cidade de Muzambinho – MG. A experiência consistiu numa aula 
de 50 minutos, com a participação de 22 crianças com idade média de 5 anos. A 
aula cujo tema foi “Reciclar Brincando” teve como situação-problema o conflito entre 
concreto e abstrato, ou seja, procurou-se observar o nível de inteligência prática e 
representativa dos alunos por meio do contexto sócio-ambiental “reciclagem”. 
Através de uma brincadeira lúdica foi possível explorar os três aspectos: motor, 
cognitivo e social. Na primeira parte da aula houve uma apresentação da professora 
na forma de jogo simbólico para passar às crianças e discutir com elas noções de 
reciclagem, lixo e danos causados por ele. As crianças participaram dando opiniões. 
Em seguida as cores que representam cada material reciclável foram apresentadas 
indicando a ação que deveria ser realizada: jogar os materiais no lixo 
correspondente (especificado pela cor). As lixeiras foram dispostas no pátio a certa 
distância uma da outra e bolas que corresponderiam ao “lixo” foram espalhadas pela 
quadra. A professora contou uma estória relacionada ao lixo com personagens de 
fábulas de maneira a criar o contexto para ação de pegar as bolas que 
representavam o material reciclável a ser disposto na lixeira correspondente. Para 
ajudar a compreensão, um aluno foi escolhido aleatoriamente e realizou-se a 
brincadeira com ele que foi em seguida praticada por todos. A cada rodada os 
alunos tinham que colocar na lixeira um material diferente e a professora contava 
uma estória com outro personagem. Nas primeiras rodadas não se colocou objetos 
correspondentes (papel, vidro, metal e plástico), isso ocorreu após algumas rodadas 
e foi a partir desse momento que as crianças apresentaram mais facilidade na 
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realização das ações. Na ausência deles as crianças tinham dificuldades de 
simbolizá-los mesmos com a estimulação do professor para pensarem na relação 
objeto/cor. O mesmo aconteceu quando se pediu às crianças que representassem o 
que entenderam da aula por meio de desenhos. Como a maioria da classe 
apresentou dificuldades torna-se necessário repensar as estratégias com mais 
experiências práticas no sentido de dar suporte à operacionalização dos conceitos 
ligados às ações.  
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na educação infantil 

 
 
 Introdução  
 

 
A visão conteudista da educação baseada em um pensamento empirista 

ainda influencia a educação física escolar. Nessa visão os professores transmitem a 
teoria e exigem que os alunos a aplique na prática, sem levar em consideração suas 
experiências anteriores. O aluno é orientado a memorizar a teoria, pois ele é, 
originariamente, considerado como uma folha de papel em branco. Apenas a 
memorização empobrece a teoria e a possibilidade de construção de algo novo. É 
assim que funciona a quase totalidade de nossas salas de aula (BECKER, 2001). 

Outro ponto de vista pode ser adotado ao se considerar a pedagogia exposta 
nas obras de Paulo Freire, além de se assumir as implicações para a educação do 
pensamento de Jean Piaget. Ao considerarmos esses dois pensadores, veremos 
que a aquisição do conhecimento deve se dar por um processo de interação entre 
sujeito e objeto, entre indivíduo e sociedade, entre organismo e meio (BECKER, 
2001). 

Nessa epistemologia centrada na relação recíproca sujeito/objeto a ação é a 
ponte que liga o sujeito ao objeto. A ação aqui referida é muito mais ampla que 
apenas o simples movimento, pois leva em consideração um conjunto de atividades 
significativas, coordenadas e intencionais, ou seja, não é um fazer sem compreender 
(BECKER, 2001; MACEDO, 2000). 

Nesse sentido, a Educação Física deve levar a criança a pensar sobre suas 
ações. Segundo João Batista Freire (1997) a aquisição das habilidades motoras não 
deve ser negligenciada, mas é preciso considerar que ela ocorre numa confluência 
de operações onde se identificam dimensões cognitivas, afetivas e sociais. Ação é 
uma conjunção de cognição e emoção encorpadas. Pode-se distinguir no que é 
observável das ações elementos que tradicionalmente são atribuídos ao motor, ao 
cognitivo, ao afetivo e ao social, mas em essência, todos estão alinhavados numa 
ação que é ao mesmo tempo: significante e contextualizada (BRUNER, 1990). 

Para Piaget o compreender é construir estruturas de assimilação, e não 
proceder a intermináveis repetições. Ou seja, o desenvolvimento do conhecimento 
não ocorre apenas no nível da prática. Por exemplo, uma pessoa pode fazer durante 
vários anos uma determinada tarefa com um bom nível de habilidade, no entanto, 
sem mostrar um significativo conhecimento, sem ter capacidade de ser crítico, de 
compreender o que faz e porque faz. Nesse sentido o importante não é apenas a 
prática, e sim o que se faz com a prática (BECKER, 2001). 

A visão “Piagetiana” da educação é uma forma teórica ampla que reúne 
várias tendências atuais do pensamento educacional e que apresenta insatisfação 
com um sistema educacional que persiste, apesar de visões dinâmicas do indivíduo, 
em continuar colocando o papel da escola como o de transmissor do conhecimento 
através de métodos de fazer repetir, recitar, aprender, ensinar o que já está pronto. 
Em vez de fazer agir, operar, criar, construir a partir da realidade vivida por alunos e 
professores (BECKER, 2001). 
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Nesse sentido, a escola deve ser considerada um espaço diferente da casa e 
de outros ambientes pelo seu aspecto motivador, estimulador e desequilibrador do 
conhecimento. Desequilibrar aqui se refere a fazer a criança pensar sobre suas 
ações, e não apenas a agir. É o fazer com compreensão (FREIRE, 1992; DIPE, 
2004). A Educação Física deve se abrir para um universo maior e levar em 
consideração as experiências dos alunos, compreendendo-os em sua totalidade: 
aspectos motor, afetivo-social e cognitivo (FREIRE, 1992). Isso significa trabalhar 
num contexto de situações-problema em que os alunos são constantemente 
desafiados a explorar e descobrir soluções para os problemas que lhe são impostos 
(MACEDO, 2000). 

O presente estudo é um relato de experiência de uma aula de Educação 
Física escolar baseado numa perspectiva da ação motora substanciada pelo 
pensamento piagetiano naquilo que instrumentaliza a ação pedagógica. A aula teve 
como situação-problema o conflito entre concreto e abstrato, ou seja, procurou-se 
observar o nível de inteligência prática e representativa dos alunos por meio do 
contexto sócio-ambiental “reciclagem”.  

A aula de educação física escolar no nível de educação infantil foi realizada 
na Escola Municipal Frei Florentino, da cidade de Muzambinho – MG. A aula teve a 
duração de 50 minutos e contou com a participação de 22 crianças com idade média 
de 5 anos.  

 
 

2 O contexto das situações-problema 
 
 
Para que uma intervenção seja adequada no contexto escolar é necessário, 

entre outras coisas, que o professor tenha domínio sobre como se constitui o 
conhecimento infantil. Do contrário, a ação do professor poderá se tornar inócua, 
obstruindo ao invés de facilitar a aquisição de conhecimentos por parte dos alunos 
(BECKER, 2001). Segundo Macedo (1999), Merrieu (1991) e Perrenoud (1997) as 
situações-problema são, atualmente, uma forma de ensino que se coaduna com a 
forma como a criança constitui o seu conhecimento. Nelas a criança tem liberdade 
para explorar o meio e descobrir soluções para os problemas que lhe são impostos. 
Cabe ao professor realizar a intervenção, que pode ser feita de forma oral, 
questionamentos ou situação gráfica, sempre com o objetivo de estimular o aluno a 
pensar e resolver as situações- problema (MACEDO, 2000). De forma adequada e 
com conhecimento, a intervenção do profissional possibilita a transposição das 
atitudes adquiridas durante o jogo para outros contextos e âmbitos, como a sala de 
aula, a rua onde ela mora ou sua casa, já que essas atitudes tornaram-se 
propriedade do aluno. 

O trabalho com situações-problema possibilita a investigação do pensamento 
infantil por meio de jogos e brincadeiras, as quais devem ir além do brincar por 
brincar e do jogar por jogar para favorecer a aquisição do conhecimento. Assim, a 
criança aprende sobre si própria (age e pensa), sobre o próprio jogo e sobre as 
relações sociais (competir e cooperar) (MACEDO, 2000; DIPE, 2004). Como diz 
Becker (2001): 

 
“É nesse sentido que a visão “Piagetiana” constitui-se em um poderoso 

instrumento de compreensão do processo de desenvolvimento do conhecimento 
humano; e, por conseqüência, do processo de aprendizagem escolar. O conhecimento 
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desta epistemologia, pelo menos nas suas noções básicas, possibilita ao professor 
compreender este processo e adequar-se a ele” (p. 61) 

 
 
 

3 A inteligência prática e representativa 
 
 
A partir de uma série de observações, Piaget (1972) identificou várias formas 

pelas bebês e crianças de várias idades operam sobre o meio em que vivem. 
Dessas observações ele propôs que a inteligência se desenvolveria por uma série 
de estágios associados, mas não determinados, pela idade: Dos 0 aos 2 anos de 
idade, o bebê e a criança estão no estágio sensório-motor e dispõem apenas de 
seus esquemas de ação; de 2 a 6 anos a criança está no estágio pré-operatório e a 
seguir adentram ao estágio de operações concretas, entre 7 e 9 anos de idade,; e 
finalmente dos 9 aos 12 anos de idade, a criança está no  estágio das operações 
formais. Todo esse percurso caracteriza-se por uma crescente capacidade de 
interiorizar relações, abstrair relações, expressas na aquisição de conservação de 
objeto, reversibilidade, seriação e, sobretudo, do agir com sentido para o agir sobre 
o próprio agir com sentido, momento em que o fazer e o compreender estão 
amalgamados.  

Piaget propõe que as crianças constroem os seus conhecimentos por meio 
das ações. O brincar, as atividades lúdicas de uma forma geral trabalham os 
esquemas de ação (pegar, olhar, sugar, balançar, etc) e assim propiciam à criança 
atividades  que dão suporte à construção do conhecimento. Todos os atos da 
criança traduzem-se em representações baseadas no que ela vê, sente, mexe, ou 
seja, nas aparências dos fatos que observa (ORLY, 1999).  Dessa forma, através 
das brincadeiras e jogos os esquemas de ação vão sendo ampliados e combinados, 
construindo o conhecimento infantil originário dos modos de ação sobre o meio. 
Essa ação é física, concreta e visualmente constatável e envolve a manipulação. A 
criança apresenta necessidade de modelos, objetos (coisas concretas) para 
conseguir interiorizar o meio externo. Essa situação é chamada de inteligência 
prática (PIAGET, 1977; MACEDO, 2000; ORLY, 1999). 

Conforme a criança atinge mais idade e com a presente estimulação 
adequada, ela progride e atinge a inteligência representativa, que é a operação. A 
partir deste momento ela consegue estabelecer relações, pensar, interpretar e criar, 
ou seja, sua ação não se reduz apenas aos objetos, mas pode ser mentalmente 
executada. Em outras palavras a criança que operava no objeto de maneira 
concreta, física, passa a operar sobre ele mentalmente, simbolicamente. Neste 
estágio a criança consegue interorizar o meio externo (mesmo sem modelos), 
multiplicando-se as distâncias espaço- temporal entre sujeitos e objetos. Há 
intencionalidade e planejamento para alcançar o objetivo (PIAGET, 1977; MACEDO, 
2000). 

Como o conhecimento é estruturado através das ações que as crianças 
realizam sobre os objetos depreende-se que a educação física escolar na educação 
infantil pode desempenhar importante papel como elemento facilitador desse 
processo. Assim, a intervenção deve ser feita de modo a criar situações em que as 
crianças possam agir sobre objetos e descobrir suas propriedades, como, cor, forma, 
peso e textura, adquirindo assim o conhecimento físico. Nesse contexto, o educador 
precisa dispor de materiais concretos e não apenas figuras e desenhos. Da ação se 
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pode chegar à ação mental por excelência, mas isso requer um ambiente de 
aprendizagem significante para o aprendiz. 

 
 

Procedimentos metodológicos da Aula “Reciclar Brincando” 
 
 
A aula de Educação Física com o tema “Reciclar Brincando” utilizou os 

seguintes materiais: baldes (representando as lixeiras) e bolas de plástico 
(representando os materiais recicláveis) nas cores azul, amarelo, vermelho e verde; 
um caixa de papel, um copo de vidro, uma sacola plástica e uma lata de metal.  

Na primeira parte a professora/experimentadora foi introduzida ao grupo e a 
seguir ela iniciou uma conversa com as crianças e usando de uma linguagem 
compatível com seu nível de compreensão foram dadas noções de reciclagem, lixo e 
danos causados por ele. As crianças foram estimuladas a emitirem opiniões, 
fazerem perguntas e comentários todas as vezes que entendessem necessário. 
Após essa conversa, a professora/experimentadora apresentou as cores a que 
correspondiam cada material reciclável e sua respectiva lixeira. Nesse momento ela 
mostrou objetos de papel, plástico, vidro e metal. Em seguida ela propôs como 
tarefa jogar nas lixeiras bolas  cuja cor correspondesse à do material reciclável que 
ela acabara de mostrar e que ali deveria ser depositado. Dessa forma, a atividade 
envolvia um conjunto de habilidades motoras como correr, andar, pegar, transportar, 
lançar e suas combinações. Todavia, ao invés de efetuarem essas habilidades pura 
e simplesmente, as crianças as realizavam num contexto e com significado que as 
tornavam ações motoras orientadas questões que extrapolavam o domínio motor. 

As lixeiras foram dispostas no pátio a certa distância uma da outra e as bolas 
foram espalhadas pelo mesmo espaço. A professora contou uma estória relacionada 
ao lixo com personagens de fábulas para estimular as crianças. Através da estória 
eles tinham que pegar a bola que representava o material reciclável (dito pela 
professora) e jogar na lixeira correspondente. Primeiro foi feito com um aluno 
escolhido aleatoriamente, para exemplificar como seria a brincadeira, em seguida 
todos participaram. A cada rodada os alunos tinham que colocar na lixeira um 
material diferente e a professora contava uma estória com outro personagem. 

 
 

Resultados e Discussão 
 
No primeiro momento da aula nenhuma criança teve dificuldade sobre o que 

era um material feito de papel, plástico, vidro ou metal, e disseram vários exemplos 
de objetos feitos com esses materiais. Quando o assunto foi “jogar lixo no lixo” os 
alunos participaram, dizendo que era errado jogar lixo na rua, na escola etc. Alguns 
ainda falaram que o lixo atrai bichos como ratos e baratas. 

A dificuldade esteve presente no momento da associação das cores aos 
objetos. E somente após várias repetições é que eles conseguiram associar. 
Lembrando que nesse momento a caixa de papel, o copo de vidro, a sacola plástica 
e a lata de metal estavam sendo mostradas a eles ora sim ora não. 

Quando as crianças começaram a brincar tiveram muita dificuldade em 
associar as cores da reciclagem aos objetos (papel, plástico, vidro e metal) quando 
estes não estavam presentes.  



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2009 

No início da brincadeira algumas crianças não colocavam as bolas nas suas 
respectivas lixeiras. Estavam mais preocupados em retirar todas as bolas do chão. A 
professora parou e explicou novamente o que era para ser feito. Com essa nova 
intervenção as crianças colocaram cada cor de bola na respectiva cor de lixeira. O 
problema é que era pedido que eles pegassem apenas um material (no caso uma 
cor de bola) e alguns alunos ainda estavam preocupados em guardar todas as bolas 
e não apenas a que a professora pedia. 

Somente quando foi colocado cada objeto em frente às lixeiras 
correspondentes é que os alunos não apresentaram dificuldades, pois olhavam a 
caixa de papel em frente ao “lixo” azul, por exemplo, e conseguiam associar 
cor/objeto. 

A maioria das crianças que participaram da aula apresentou características de 
inteligência prática. Porém pôde ser observado que algumas eram capazes de 
realizar a tarefa sem a necessidade de modelos, ou seja, sem a necessidade do 
objeto concreto, apresentando características de inteligência representativa. 

 
Considerações finais 
 
As crianças apresentaram mais facilidade na brincadeira no momento em que 

podiam visualizar o objeto concreto (papel, vidro, metal e plástico). No entanto, 
quando eles eram retirados e as crianças eram estimuladas a pensar na relação 
objeto/cor, as dificuldades aumentavam e muitos se confundiam. Isso de certa forma 
não surpreende pelo fato da criança de cinco anos ainda apresentar uma forma de 
seriação em que não se observa, por exemplo, a reversibilidade. O fato da 
colocação do material reciclável facilitar a associação cor/objeto/lixeira só reforça 
essa explicação. Diante dessa constatação, caberia investigar quais as estratégias 
que poderiam ser implementadas de forma a não só facilitar as associações, mas 
estimularem constantes desequilíbrios no pensamento da criança atuando de uma 
forma a promover o seu desenvolvimento. 
  
 

 
Referências 

 
 

BECKER, F. Educação e construção do conhecimento. Porto Alegre: Artmed 
Editora, 2001. 
 
BRUNER, J. S. Acts of meaning. Cambridge: Harvard University Press. 
 
DIPE, V. Construção de brinquedo no período pré-operatório: uma experiência 
em Educação Física escolar. UNIMEP, Piracicaba, 2004. 
 
FREIRE, J.B. Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física. 
São Paulo: Scipione, 1992. 
 
LIBÂNEO, J. C. Coletivo de Autores: metodologia do ensino da educação física. 
Editora Cortez, 2ª Edição. 
 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2009 

MACEDO, L.; PETTY, A. L. S.; PASSOS, N. C. Aprender com jogos e situações-
problema. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 
 
MEC. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em: 
www.unifesp.br/reitoria/reforma/ldb.pdf Acesso em: 2 de Set. 2008 
 
PIAGET, J. A tomada de consciência. São Paulo: Melhoramentos, 1977.   

 
ORLY ZUCATTO MANTOVANI DE ASSIS; MÚCIO CAMARGO DE ASSIS. 
PROEPE: Fundamentos Teóricos. Campinas, SP: UNICAMP, 1999. 
 
VAGO, T. M. Educação física escolar: temos o que ensinar? São Paulo: Revista 
Paulista de Educação Física, 1995. 
 
 

http://www.unifesp.br/reitoria/reforma/ldb.pdf

