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Quando uma criança explora o ambiente por meio de seus modos de ação, constrói também 

significados positivos ou negativos em relação aos  objetos,  pessoas e consigo mesma. Desta forma, 

as relações podem ser repelidas ou atraentes, o que vai depender das necessidades do momento. De 

acordo com Piaget, a relação  “eu” e “não eu”, possui uma linha divisória (marcação) flexível e 

dinâmica, para que as necessidades do “eu” possam se adaptar. Assim sendo, o organismo auto-regula 

para a abertura ou fechamento desta demarcação. As relações do que pertence ao “eu” e o que não 

pertence, dão origem à diferenciação, seguindo-se a noção de totalidade e por  último, a 

reversibilidade. O corpo ao sentir calor ou frieza do outro,  poderá perceber-se e cada vez mais, 

aprender a  interpretar a sua demarcação (o que pertence ao eu e o que não pertence), podendo então 

o  “eu inconsciente” de sua existência em um todo, passar a ser consciente. Resgatando estas 

afirmações para as aulas de Educação Física pode-se disser que a postura corporal do professor 

perante o aluno, também tem um significado positivo ou negativo  para a criança. Lapierre afirma que 

são muitas as posturas corporais habituais adotadas pelo professor, as quais podem exprimir 

simbolicamente os “fantasmas corporais” da criança. O autor dá o nome de “Fantasmas Corporais”, 

para as  ações imaginárias, criadas no momento em que a criança vivencia a relação de seu corpo  

com os objetos e com os outros (aqui o corpo do professor). Com o intuito de verificar as reações das 

crianças, perante as posturas habituais do professor, foi observada uma aula de Educação Física, para 

22 crianças, de ambos os sexos, na idade de 4 anos, pertencentes a Escola Sagrado Coração de Jesus 

da cidade de Muzambinho – M. G. Elaborou-se um formulário descrevendo as diferentes  posturas 

adotadas pelos  professores de Educação Física e as reações mais espontâneas da criança perante estas 

posturas. Exemplificando, verificou-se que o professor ao sentar-se no chão, com as pernas abertas e 

estendidas, permitiu o aconchego da criança. Ao ajoelhar-se também favoreceu a aproximação. A 

posição quadrúpede permitiu que as crianças subissem sobre suas costas, e brincar como se fosse um 

cavalinho. Ao assumir a postura em pé com os braços cruzados e cabeça ereta, provocou na criança 

sentimento de distanciamento ou indiferença. Como nesta aula as crianças manifestaram prazer e 

indiferença em relação às posturas habituais do professor, é preciso refletir sobre as construções dos 

modos de ação da criança nas aulas de Educação Física, levando sempre em consideração que a ação 
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é carregada de significados, podendo ser construídas positivas ou negativamente dependendo, das 

suas interações afetivas com o meio.  
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