
Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

   2009 
 

 

Brincando com Medidas Corporais nas Aulas de  Educação Física 
 

Playing with body measures in physical education classes 
     

                                           Denise Miranda de Carvalho  & Ana Cristina dos Reis & Vânia Cristina Dipe 
Grupo de Estudo do Desenvolvimento da Educação Física na Educação Infantil 

Escola Superior de Educação Física de Muzambinho, MG 
 

  
Resumo 

  
De acordo com Manoel (2008) uma das implicações de se adotar uma visão sinergética do 
desenvolvimento é a de que a construção do conhecimento infantil se dá pela contextualização 
de movimentos em diferentes modos de ação. Ações envolvem intenções, significados 
(tradições, valores), em um determinado contexto (físico, histórico, social), diferenciando-se de 
um  “simples” ato de fazer ou se movimentar. Dessa forma, a criança torna-se sujeito de seu 
próprio desenvolvimento. O objetivo do presente estudo foi o de relatar uma experiência em 
aulas de Educação Física com intuito de criar situações para a construção das ações motoras. 
A aula foi realizada, durante 50 minutos, para 25 crianças, na faixa etária de 4 anos, de ambos 
os sexos,  do período da Educação Infantil, na Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus, na 
cidade de Muzambinho-MG. Com o tema “Brincando com as Medidas Corporais”, objetivou-se 
oferecer oportunidades para criança vivenciar ludicamente  as unidades de medidas, utilizando-
se de um “elástico” (como um instrumento apropriado para a tarefa) e assim, proporcionar o 
fazer e compreender. Elkind (1972 ) classificou 3 estágios distintos que a criança executa para 
medir: primeiro, medida portátil dependente do corpo;  segundo, medida portátil mas, 
independentes do corpo (como no uso do elástico); terceiro, medidas utilizando instrumentos 
próprios para medições. O autor assegura que a criança nesta fase escolar, por possuir o 
pensamento centrado, tem dificuldade para integrar duas ou mais partes. Desta forma, a 
medida do comprimento do próprio corpo ou de objetos, exige da criança uma capacidade 
cognitiva ainda em construção. O julgamento de duas direções ao mesmo tempo é limitado. A 
aula, teve inicio com a professora dialogando, questionando sobre medidas corporais e 
comparando partes do corpo de uma determinada criança com as dos seus colegas. Logo em 
seguida, foi oferecido um elástico e um papel, para anotar as medidas corporais encontradas. 
Durante a tarefa observou-se que as crianças esticavam o elástico para medir varias partes do 
corpo, sem preocupação de obter uma ordenação e organização no seu fazer. Uma criança 
posicionava o elástico sobre o pé do colega sem assegurar-se de que o instrumento estaria 
envolvendo todas as partes do membro medido. Outra criança preocupou-se em medir a 
corrida do colega, assim posicionou o elástico para trás, segurando-o com uma mão e correu 
junto ao colega. Outra ainda, querendo medir o saltitar do companheiro, posicionou o elástico 
esticado na frente do amigo, que saltitava seqüencialmente. Cada vez que a criança media o 
agir do colega ou as partes do corpo, ela anotava as medidas na folha de papel. As medidas 
foram representadas por meio de riscos e círculos (rabiscos) e, ou números digitais, ainda mal 
definidos. Nos seus comentários, observou-se o surgimento de diferentes valores de medidas 
como seiscentos graus (600°), cinco reais (R$5,00), zero e cem (0 e 100) entre outros. A 
criança, limitada na sua forma de pensar, mostrava uma visão parcial dos acontecimentos, 
ficando presa em um dos aspectos (media o pé, sem preocupar- se com posição do elástico, 
se este estava arrumado de uma forma que abrangesse todo o membro). Como todas as 
crianças apresentaram uma visão parcial de medidas corporais, e dificuldades de relacionar 
uma extremidade a outra, é preciso maior investigação e reflexão nas aulas práticas de 
Educação Física que exigem noções de integrações corporais. Nesta aula, foi possível verificar 
que a criança deformava a realidade para poder assimilá-la e mais tarde compreendê-la. Desta 
forma, o profissional de Educação, quando oferece um meio significativo e contextualizado 
para a criança, estará também, proporcionando a construção do fazer e do compreender, ou 
seja, a construção do modo de ação com qualidade.  
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Introdução 
 
 

A capacidade de ser autônoma é 
um dos objetivos principais da Educação. 
Ser autônomo exige um processo longo de 
construção do “eu”. A criança em busca da 
compreensão de quem ela é, de suas 
ações e relações com objetos e pessoas, 
necessita de um pensamento evoluído, 
dinâmico. Portanto, a forma de pensar da 
criança é limitada, pois ela fixa no seu “eu”, 
mas, não possui a capacidade de 
compreender a sua individualidade. Assim 
sendo, o educador precisa conhecer a 
maneira como a criança pensa e como 
vivência seus diferentes modos de ações. 
As ações da criança possuem valores 
significativos na construção de seus 
conhecimentos, por serem influenciadas e 
influenciarem todo o comportamento 
infantil. 

Este trabalho objetivou oferecer 
uma aula de Educação Física, com 
diferentes modos de ações relacionados 
com unidades de medidas, como também, 
verificar a influência do comportamento 
egocêntrico nessas relações. 
 
 
Problema 
 
 
Qual é a influência do egocentrismo em 
noções de medidas, com crianças de 
quatro anos? 
 
Objetivo 

 
Oferecer uma aula de Educação 

Física, com diferentes modos de ações 
relacionados com unidades de medidas, 
como também, verificar a influência do 
comportamento egocêntrico nessas 
relações. 
 
 
Justificativa 
 
Piaget (1994), diz que o egocentrismo é o 
momento em que a criança está 
preocupada consigo mesma, tentando 
atender suas próprias vontades sem que 
haja preocupação no meio externo, mesmo 
estando bastante próximo dela. Seguindo 
essa informação, vale a pena analisar o 
comportamento da criança durante uma 

aula de medidas, para que se possa 
entender melhor as atitudes de acordo com 
o meio em que a criança está inserida.  
 

Educação Infantil na Educação Física 
 
 De acordo com Dipe (2004), a 
educação infantil é considerada como a 
primeira etapa da educação básica sendo 
destinada ao atendimento de crianças de 0 
(zero) a 6 (seis) anos de idade, tendo como 
finalidade o desenvolvimento integral 
infantil. 

Como parte deste sistema a 
Educação Física é uma disciplina de suma 
importância à formação integral da criança 
nesta faixa etária. Esta disciplina está 
prevista, na lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) como 
componente curricular da Educação 
Básica. Ela deve estar de acordo com a 
proposta pedagógica da escola, 
correspondendo às faixas etárias e às 
condições da população escolar. (DIPE, 
2004). 

Para Dipe (2004) a criança deve 
pensar por si própria e isso provém do 
saber pensar, o que fortalece a Educação 
Física na educação infantil, pois  é  na 
Educação Física que a criança permite que 
a ação corporal seja vivenciada de forma 
prazerosa, por meio de jogos e 
brincadeiras. Através do jogo e de 
brincadeiras a criança poderá refletir sobre 
o que faz e ao refletir será capaz de 
compreender suas ações. A compreensão 
é considerada como capacidade de 
explicar o porquê, o como  de uma 
determinada ação, isso contribui na 
transformação da heterônomia em 
autonomia. A criança passa, a governar 
suas ações, sabendo o que esperar de 
suas ações, em vez de apenas obedecer 
às ordens transmitidas pelos professores. 

A Educação Física contribuirá com 
a criança ajudando-a a progredir para fases 
superiores de seu desenvolvimento. No 
aspecto cognitivo a educação Física 
promove o desenvolvimento do 
pensamento descentrado, (sair do 
egocentrismo) ampliando o seu ponto de 
vista.  

De acordo com Piaget (1994), o 
egocentrismo é o momento em que o 
individuo está mais centrado em si mesmo 
e menos se conhece. O egocentrismo é a 
falta de consciência de si e de objetividade, 
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sendo assim de consciência do objetivo 
vem acompanhada da tomada de 
consciência de si. 

Segundo Elkind (1972), quando a 
criança esta no período da Educação 
Infantil sua primeira conquista é a do 
símbolo. Nessa fase a muito do símbolo, 
onde surgi às brincadeiras simbólicas e 
algumas lembranças dos sonhos. 

De acordo com Mantovani de Assis 
(1999), a criança com comportamento 
egocêntrico, centra-se apenas no seu eu 
mas não apresenta consciência deste eu. 
O seu eu ainda esta em formação, sendo 
de extrema importância brincadeiras 
simbólicas.  

Segundo Elkind (1972), a criança 
na fase pré-escolar não consegue associar 
as palavras aos seus significados e entre 
seus próprios símbolos a realidade. A 
criança começa a reconhecer o mundo 
exterior onde brinca sem se preocupar em 
encontrar parceiros, mas se brinca com 
uma ou mais duas crianças, não se 
preocupa em vencê-los e cada um brinca a 
sua maneira. 

Fontana (1991) diz que, o 
egocentrismo nas crianças é caracterizado 
por uma incapacidade das mesmas, de 
enxergar o mundo de outra forma que não 
seja pelo subjetivo e outro centrado. Sendo 
assim as crianças são incapazes de se 
mostrarem críticas, lógicas ou realista em 
seus pensamentos. Isso não pode ser 
considerado egoísmo, pois a criança não 
apresenta sinais de consciência em suas 
atitudes. 

Segundo Miranda (2009), não é 
interessante trabalhar com crianças da 
Educação Infantil, unidades de medida 
(quilograma, metro, horas e etc.) por ainda 
não conseguirem associar as unidades 
com o que se entende por medida. É 
necessário trabalhar a comparação, 
utilizando o corpo ou o lápis. 

Dessa forma, as crianças vão 
aprender que só se poderá dizer que algo é 
maior ou menor através da comparação. A 
medida que elas estabelecerem a relação, 
fazer questionamentos sobre os objetos 
que estão sendo utilizados para medir 
como por exemplo, o palmo, e ver se há 
diferença de uma medida para 
outra.(MIRANDA, 2009) 

      À medida que foram 
percebendo esses aspectos, ir mostrando 
os instrumentos próprios para medir e aos 
poucos, utilizar também as unidade de 
medida. (MIRANDA, 2009)  

Nessa fase a criança apresenta 
dificuldades de relacionar as coisas, de se 
colocar no outro, não sendo capaz de ver 
as coisas a partir do seu ponto de vista, 
uma das características do comportamento 
egocêntrico.(ELKIND, 1972,). 

Para Elkind (1972), a criança 
egocêntrica ao medir emerge em três 
estágios. 

O primeiro deles aparece entre 4 
(quatro) e 5 (cinco) anos, onde a criança 
possui uma tendência a utilizar o seu corpo 
como um instrumento de medição, 
utilizando como por exemplo a mão ou os 
braços para medir. 

No segundo estágio de 5 a 6 (seis) 
anos as crianças começam a utilizar outros 
instrumentos para medir como tabuinhas 
ou tiras de papeis. 

No terceiro estágio, de 6 a 7 (sete) 
anos já se observa algumas noções de 
medidas, sendo possível notar elas falando 
que uma torre chega a medir uma tabuinha 
e meia e a  outra uma tabuinha. 

Foi observada uma aula na cidade 
de Muzambinho, na Escola Municipal 
Sagrado Coração de Jesus onde as 
crianças vivenciavam de forma lúdica, o 
brincar com medidas. 

Sendo que o inicio da aula se 
cantou musicas que brincavam com as 
partes do corpo, após feito isso as crianças 
foram levadas pela professora a comparar 
o tamanho de suas mãos com a dos 
coleguinhas, pés, altura, braços pernas, 
entre outras. 

Após isso foi entregue as crianças 
elásticos e fitas métricas para elas medirem 
o que elas quisessem, umas mediram o 
pulo do coleguinha, outras o braço, a mão 
a corrida, etc. 

Após isso elas tinham que anotar 
os resultados em uma folha aparecendo 
algumas medidas como seiscentos graus 
(600°), 0 e 100 (zero e cem) e R$5,00 
(cinco reais). 

Algumas faziam círculos algumas 
números digitais mas sem lógica aparente. 

Pode-se observar nessa aula que 
as crianças esticavam o elástico na hora de 
medir e mesmo sem ter números elas 
falavam qualquer valor. As crianças 
apresentaram uma visão limitada na sua 
forma de pensar, mostrava uma visão 
parcial dos acontecimentos, ficando presa 
em um dos aspectos (media o pé, sem 
preocupar- se com posição do elástico, se 
este estava arrumado de uma forma que 
abrangesse todo o membro). 
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       As crianças utilizaram o corpo para 
realizar algumas medidas, além medirem 
os saltos e corridas uns dos outros. As 
crianças, ao medir os saltos umas das 
outras se ajoelhavam e esticavam o 
elástico, outras só observavam e anotavam 
valores e algumas mediam seus próprios 
saltos. 
Na corrida, uma criança corria na frente 
com a ponta do elástico, e a outra, atrás 
com a outra ponta. Algumas corriam 
sozinhas com o elástico para trás. Nas 
crianças com menos de 5 anos pode-se 
observar com o anotar dos valores obtidos, 
não a presença de dígitos, mas sim, de 
riscos e círculos. Nas crianças acima de 5 
anos há presença de números, porém, sem 
uma organização lógica.  
 
Metodologia 
 
Tipo 
 
Utilizou da pesquisa tecnológica, por 
explorar o processo de intervenção 
(docência ) e mostrar como fazer. 
 
 
Procedimento para coleta de dados 
 
Foram observadas 25 crianças da faixa 
etária de 4 anos, 15 do sexo feminino e 10 
do sexo masculino, pertencentes a Escola 
Sagrado Coração de Jesus, da cidade de 
Muzambinho, MG. As crianças receberam 
um elástico e uma fita métrica para medir o 
que quisessem.   
 
 
Resultados e Discussão 
 
 
Todas as crianças apresentaram uma visão 
parcial de medidas corporais, e dificuldades 
de relacionar uma extremidade a outra, é 
preciso maior investigação e reflexão nas 
aulas práticas de Educação Física que 
exigem noções de integrações corporais. 
Nesta aula, foi possível verificar que a 
criança deformava a realidade para poder 
assimilá-la e mais tarde compreendê-la. 
Este comportamento foi observando 
quando a criança ao medir o “pular” do 
colega posicionou o elástico na sua frente,  
simplificando as relações de medidas 
existentes neste ato. Pode citar também, o 
a maneira como a criança mediu a corrida 
do companheiro: segurando o elástico atrás 
de seu corpo, correu acompanhando o 

trajeto da corrida. Sucessivamente 
aparecem vários comportamentos 
observados nesta aula, que relatam a 
percepção imediata da criança e a sua  
forma de assimilar a realidade. 

Assim sendo, o profissional de 
Educação, quando oferece um meio 
significativo e contextualizado para a 
criança, estará também, proporcionando a 
construção do fazer e do compreender, ou 
seja, a Construção do modo de ação com 
qualidade.  
 
Considerações finais 
 

Com os resultados obtidos, afirma-
se que o comportamento egocêntrico 
originado pelo pensamento centrado 
influência os diferentes modos de ações 
relacionados com as unidades de medidas. 
Reforçando a teoria piagetiana, o medir 
exige fazer relações, e a criança ao 
centrar-se em um dos aspectos dos 
acontecimentos é incapaz de solucionar 
este problema com eficiência, necessitando 
do processo de descentração.  

A Educação Física muito pode 
contribuir com o pensamento dinâmico 
quando oferece à criança a oportunidade 
de fazer e refletir sobre as relações 
existentes, neste trabalho as relacionadas 
com o seu esquema corporal.  

Sabendo-se que a autonomia é um 
dos objetivos principais da educação, 
torna-se necessário a conquista da 
descentração para a plena realização do 
ser durante toda a sua vida.   

Sugerem-se novos estudos e 
reflexões sobre a influência do 
comportamento centrado relacionados aos 
diferentes modos de ação da criança.  
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