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CINTRA, Fátima Bissoto Medeiros. Crianças de seis anos no ensino fundamental: 

em foco a dimensão motora. 

 

RESUMO 

 

O objetivo da presente pesquisa foi compreender como está sendo tratada a 
motricidade das crianças de seis anos no ensino fundamental, considerando que 
para Wallon ─ referente teórico para este estudo ─ motricidade é sinônimo de 
psicomotricidade, uma vez que a concebe como indissociável do psiquismo. A 
pesquisa teve uma abordagem qualitativa e, para a produção de informações, foram 
realizadas sessões de observação, em um total de 24h35min, distribuídas em quatro 
semanas consecutivas. Foram observadas duas turmas de 1º ano de uma escola 
pública da Zona Oeste de São Paulo, em diferentes horários e com diferentes 
professores. O resultado das observações foi registrado em um diário de campo. As 
informações produzidas foram organizadas em um quadro para facilitar a análise e 
discussão, sendo que foram levantados quatro eixos temáticos: movimento e 
processo de ensino, espaço e movimento, movimento e representação, movimento e 
autodisciplina mental. Este estudo apontou que a escola ainda não reconhece a 
importância do ato motor para o desenvolvimento cognitivo e afetivo, ainda que haja 
práticas que integrem o movimento às atividades desenvolvidas. Não reconhece que 
cabe a ela proporcionar oportunidades para que as crianças de seis anos vivenciem 
o espaço físico, fundamental para a construção do espaço mental, e oferece poucos 
momentos para brincadeiras de ficção, importantes para o fortalecimento da 
representação. 

 

 

Palavras-chave: dimensão motora, motricidade, crianças de seis anos, ensino 
fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 



CINTRA, Fátima Bissoto Medeiros. Six-year-old chidren in elementary school: 

motricity in focus. 

 

ABSTRACT 

 

This research aims  to understand how motricity in six-year-old children has been 
handled in elementary school, considering that for Wallon – theoretical reference for 
this study – motricity is a synonym of psychomotricity, since he understands it as 
indissociable from psychism. The research had a qualitative approach and, for the 
production of information, observation sessions have been made, having a total of 
23h35min, distributed in four consecutive weeks. Two 1st grade classes from a 
school in the West area of São Paulo have been observed, at different times, and 
with different teachers. The results of the observation have been recorded on a field 
journal. The information produced has been organized on a chart to facilitate analysis 
and discussion, raising four thematic axes: movement and teaching process, space 
and movement, movement and representation, and movement and mental self-
discipline. This study has pointed out that schools do not still recognize the 
importance of motricity both for cognitive and affective development, even if today 
there are practices which integrate the movement to the activities performed. Schools 
do not recognize it is their job to offer opportunities for the six-year-old children to 
experience physical space – which is fundamental for the construction of mental 
space –, and they offer few moments for fictional play, which are important for the 
strengthening of representation. 
 

 

Key-words: motor dimension, motricity, six-year-old children, elementary school. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O objetivo desta pesquisa é compreender como está sendo tratada a 

motricidade das crianças de seis anos no ensino fundamental, considerando que, 

para Wallon - referente teórico para este estudo - motricidade é sinônimo de 

psicomotricidade, uma vez que a concebe como indissociável do psiquismo. A 

seguir, apresento um breve histórico de vida profissional com elementos que 

ajudarão a compreender a escolha do tema deste trabalho.   

Em 1981 iniciei meu trabalho no magistério público municipal. Sem prática, 

apenas com os conhecimentos adquiridos no Curso de Magistério... assim foi o meu 

começo, como o de muitos outros professores. As crianças ensinaram-me muito e 

ensinam até hoje. Estou ensinando e aprendendo há muito tempo, contudo, naquele 

momento inicial, tenho certeza de que mais aprendi do que ensinei.  

Para chegar a ser a professora que sou hoje, além de uma boa formação 

inicial e de vários momentos de formação continuada, pude contar com colegas mais 

experientes que partilharam suas experiências comigo, com coordenadores 

pedagógicos que me orientaram e deram suporte, com pais que me fizeram 

perceber pontos que poderiam ser aprimorados e com alunos que me levaram 

constantemente a refletir e rever minha prática pedagógica.  

Durante este percurso presenciei e sofri várias mudanças, entretanto citarei 

apenas duas, aquelas que, a meu ver, influenciaram a escolha do tema deste 

trabalho.  

Em 1993, passei por um processo de seleção interna e fui designada para a 

Sala de Apoio Pedagógico (SAP), um projeto da Secretaria Municipal de Educação 

que se estava iniciando e tinha por objetivo trabalhar as dificuldades de 

aprendizagem apresentadas por alunos da 2ª à 4ª série. Participei do curso de 

formação (120 horas) que foi ministrado por professores do Mackenzie, no qual, pela 

primeira vez, entrei em contato com Wallon. 

De 1994 a 1996 trabalhei na SAP. Eram grupos de cinco a oito crianças que 

eu atendia de cinco a seis horas por semana. A orientação era desenvolver 
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habilidades necessárias para que elas pudessem acompanhar o conteúdo dado em 

sala de aula. Era um trabalho voltado para a percepção espacial e corporal, para 

resgatar a autoestima perdida com o fracasso escolar. Leitura e escrita eram 

trabalhadas por meio de jogos e brincadeiras. Ao final de cada aula, era elaborado 

um relatório das atividades realizadas, o qual era lido no início da aula seguinte. 

Depois dessa experiência, passei a ver o aluno sob outra perspectiva. Naquela 

época, as crianças da 1ª e da 2ª série não tinham aula de Educação Física com um 

professor especialista, o que só foi acontecer, na Prefeitura de São Paulo, a partir de 

2009. Assim, nas séries citadas, era o professor polivalente quem dava aula de 

Educação Física. Confesso que não atribuía o devido valor a essas atividades e 

relegava-as a segundo plano. A experiência como professora da SAP fez-me 

perceber a importância da dimensão motora para a aprendizagem e foi nesse 

período que comecei a valorizá-la.   

Outra mudança que me afetou foi a aprovação da Lei 11.274/2006, que 

dispunha sobre a duração de nove anos para o ensino fundamental, com matrícula 

obrigatória a partir dos seis anos de idade. 

A implantação do ensino de nove anos na rede municipal de São Paulo 

aconteceu em 2010. Não houve um preparo do corpo docente para enfrentar tal 

mudança. A princípio pensei que não haveria tantas diferenças, afinal as crianças 

tinham apenas um ano a menos. Assim, fui surpreendida ao receber crianças com 

necessidades bem distintas daquelas de sete anos com as quais estava habituada. 

A necessidade de movimento e um tempo menor de concentração foram os pontos 

que mais chamaram minha atenção. Isso me levou a refletir sobre as dimensões da 

atuação do professor: o ensino de conteúdos e a gestão da classe. 

Cabe ao professor tanto certificar-se de que os alunos estão aprendendo os 

conteúdos quanto gerir a classe. Estas duas tarefas estão intimamente ligadas. Ao 

planejar a aula, o professor pensa no grupo de alunos, não em um único indivíduo. 

Escolhe, organiza e aborda o conteúdo em função daquele grupo específico junto ao 

qual atua. Tendo em mente que esse grupo é composto, em primeiro lugar, “de 

crianças que têm uma história e cuja história pessoal e coletiva continua dentro da 

própria sala de aula” (GAUTHIER; MARTINEAU, 2001, p. 68), o professor também 

leva em conta os problemas particulares de certas crianças que podem afetar a 
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dinâmica do grupo. Por outro lado, o professor precisa introduzir regras e rotinas de 

trabalho que promovam um ambiente propício para a aprendizagem dos alunos.  

O ideal é o equilíbrio entre gestão da classe e gestão do conteúdo, entretanto, 

pensando no que vi e vivi nestes anos de magistério, noto que muitas vezes o 

professor prepara uma aula de qualidade, porém não obtém o resultado desejado 

por não conseguir organizar o grupo. Outras vezes, o professor fica tão preocupado 

em manter a “ordem absoluta” que despende mais tempo nesta tarefa do que com a 

gestão do conteúdo.  

Voltando ao problema que havia apontado anteriormente; para mim, um dos 

desafios no trabalho com as crianças de seis anos no ensino fundamental é 

equilibrar a gestão de conteúdo com a gestão da classe, respeitando as 

características da fase de desenvolvimento em que se encontram. 

Outro ponto que chamou minha atenção foi a questão espacial. Nas Escolas 

de Educação Infantil (EMEI), há espaços amplos, parquinho com brinquedos 

(balanço, trepa-trepa, gangorra, gira-gira etc.) e tanque de areia, jardins ou 

gramados, salas com mesinhas nas quais as crianças se reúnem em grupos e 

cantos diversos (do jogo de construção, do jogo simbólico, da leitura, das artes 

plásticas etc.). O espaço, na educação infantil, não é concebido como o local de 

trabalho ou como um elemento facilitador, e sim como fator de aprendizagem. “O 

espaço e os elementos que o configuram constituem, em si mesmos, recursos 

educativos e constam como tais do projeto de formação do professor(a)” 

(FORNEIRO, 1998, p. 237). A maioria das Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental (EMEF) ainda não possui parquinho e quase não tem área verde, e o 

mobiliário precisa atender crianças de seis a catorze anos.    

Diante de todo esse quadro comecei a indagar: como a dimensão motora é 

compreendida na escola? Se a necessidade de movimento é característica da fase 

de desenvolvimento na qual a criança se encontra, como a escola pode lidar com 

essa questão, compreendendo e, ao mesmo tempo, contribuindo para que a criança 

avance no seu desenvolvimento, uma vez que a meta é chegar ao modelo adulto? 

Se há uma prática pedagógica que contempla a dimensão motora, ela se restringe a 

alguns professores ou abrange a escola como um todo? Qual a relação que o 
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professor estabelece entre ato motor e cognição? As necessidades da criança de 

seis anos estão sendo atendidas sob que ótica: da criança ou do adulto?  

Em face destas questões resolvi investigar como a motricidade vem sendo 

tratada no trabalho desenvolvido no ensino fundamental I da rede municipal de São 

Paulo, especificamente pelo professor que atua no 1º ano, junto aos alunos de seis 

anos, que, até 2009, estavam na educação infantil, em um ambiente físico 

diferenciado e com uma proposta pedagógica diferente.   

Para dar suporte teórico a este trabalho, optei pela teoria psicogenética de 

Henri Wallon, que tem como ponto principal a integração dos domínios afetivo, 

cognitivo e motor. 

 

É uma teoria que facilita compreender o indivíduo em sua totalidade, 
que indica as relações que dão origem a essa totalidade, mostrando 
uma visão integrada da pessoa do aluno. Ver o aluno dessa 
perspectiva põe o processo ensino-aprendizagem em outro patamar 
porque dá ao conteúdo desse processo – que é a ferramenta do 
professor – outro significado, expondo sua relevância para o 
desenvolvimento concomitante do cognitivo, do motor e do afetivo. 
(MAHONEY, 2009, p. 9) 

 
 

Apesar de ter este estudo interesse em investigar a dimensão motora, 

entendo não ser possível dissociá-la das dimensões afetiva e cognitiva.  

 

É contrário à natureza tratar a criança fragmentariamente. Em cada 
idade, ela é um todo indissociável e original. Na sucessão de suas 
idades, é um só e mesmo ser sujeito a metamorfoses. Feita de 
contrastes e de conflitos, sua unidade é por isso mesmo mais 
suscetível de ampliações e novidades. (WALLON, 2007, p. 198) 
 
 

Almeida (2010, p. 30) chama a atenção para o fato de que Wallon contribui 

para olhar tanto o professor quanto o aluno como um ser “biológico-social-cultural 

que vai se humanizando e humanizando a realidade, que é constituído pela cultura, 

mas também a constitui”. 

O referencial walloniano irá propiciar, então, o estudo da dimensão motora 

integrado com afetividade e cognição, permitindo compreender melhor os elementos 

que facilitam ou dificultam tal integração no contexto escolar, especificamente no 1º 
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ano do ensino fundamental I. Vale lembrar que, para Wallon, motor é sinônimo de 

psicomotor (DANTAS, 1992). 

Na busca por trabalhos que tratassem do tema deste estudo, encontrei vários 

que abordavam a questão corporal e poucos sobre a dimensão motora. De acordo 

com Ajuriaguerra (1980, p. 341), o corpo “é a substância do homem, substância que 

confirma sua existência. O corpo nos pertence, mas ele faz parte do mundo das 

formas da natureza, ele é superfície e interior, é inerte e palpitante, habitáculo e 

habitado”. Assim, o corpo pode ser considerado uma entidade física que encerra em 

si tanto a motricidade como a afetividade e a cognição, dimensões que, conforme a 

teoria walloniana, se desenvolvem de maneira integrada e constituem a pessoa – 

unidade do ser. 

As três pesquisas encontradas estudaram o movimento utilizando o 

referencial de Henri Wallon. 

Pereira (1992) relata que, contrariando sua hipótese inicial de que havia 

dificuldades de adaptação das crianças à rotina e solicitações posturais exigidas no 

primeiro ano do ensino fundamental, verificou que os maiores conflitos, apesar de 

girarem em torno do movimento, situavam-se na pré-escola. Reconhece que os 

conflitos têm um papel no desenvolvimento da personalidade, entretanto existem 

aqueles que só consomem energia. Foram conflitos deste tipo, entrópicos, que 

Pereira observou entre professora e alunos, constatando serem decorrentes não só 

das prescrições posturais, como também de fatores ligados à estrutura das 

atividades e às tarefas propriamente ditas. O controle do movimento era cobrado 

tanto pela professora como pelo espaço. 

 

Totalmente ocupado pelo mobiliário, impedia o movimento, impondo 
a necessidade de todos estarem em postura de contenção. A 
permanente centralização por parte da professora e os limites 
impostos pelo espaço eram fatores que tornavam transgressivas 
quaisquer manifestações motoras que fugissem ao modelo de 
contenção cobrado. (PEREIRA, 1992, p. 98) 

 
 

A pesquisa de Garanhani (2004) teve por objetivo compreender no discurso e 

na ação das educadoras os saberes utilizados na educação do movimento corporal 

das crianças de três a seis anos. Apresenta a pré-escola como um meio favorável 
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para o desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivos e motores, na medida em 

que realiza a mediação entre a criança e o conhecimento em suas diferentes 

linguagens (oral, corporal, musical, gráfico-pictórica e plástica), e desenvolve 

habilidades para a comunicação e a expressão. Para que isto se efetive, são 

necessárias práticas pedagógicas que privilegiem diversas formas de interação da 

criança com o meio, o que, por sua vez, exige do educador saberes sobre a 

apropriação de conhecimentos pela criança. Dentre os conhecimentos, a autora 

destacou aqueles relativos ao movimento corporal. Estes podem ser norteados por 

três eixos – autonomia e identidade corporal, socialização, ampliação do 

conhecimento das práticas corporais infantis – que, utilizados na prática, apresentam 

o brincar como um princípio pedagógico.  

 

Assim, é no brincar que a criança adapta a sua condição físico-
motora e a do objeto e/ou situação às condições exigidas pela ação 
e, consequentemente, ela consegue experimentar, explorar e 
compreender os significados do meio. (GARANHANI, 2004, p. 29) 
 
 

Concluiu que os diferentes significados atribuídos pelas educadoras ao 

trabalho pedagógico com o movimento corporal parecem estar associados ao nível 

de formação profissional e às experiências anteriores, e que, apesar de as 

educadoras apresentarem dificuldades na realização deste tipo de trabalho, suas 

ações são marcadas pela persistência e pela vontade. Ressalta a importância de os 

saberes relacionados à educação do movimento corporal fazerem parte da formação 

de profissionais da educação infantil. 

Oliveira (2010) também investigou concepções e saberes docentes, sobre 

corpo e movimento, que permeiam as práticas cotidianas. Os sujeitos eram 

professores de educação infantil que trabalhavam com crianças de dois a três anos. 

A autora aponta que, historicamente, a área de Educação Física tem produzido 

trabalhos sobre movimento, entretanto, muitas vezes, compreendido apenas como 

desenvolvimento de habilidades motoras. Afirma que, desde 1990, tem havido 

pequenos avanços nessa área e estão sendo produzidas pesquisas que analisam o 

movimento dotado de significações, não apenas em seu aspecto mecânico. Verificou 

que o discurso dos professores já incorporou o conceito de movimento proposto por 

Wallon e Vigotski, que aparece nos documentos curriculares, contudo o mesmo não 

aconteceu em relação à prática. Oliveira (2010, p. 114) conclui que: 
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Ainda que os discursos enfatizem o contrário, o movimento por vezes 
aparece como algo mecânico. Dessa forma, o entendimento do que 
seja “cultura corporal” aparece relacionado apenas ao 
desenvolvimento de danças, lutas, jogos, esportes, dentre outros. O 
movimento que não aparece sob a forma de modalidades ou de 
atividades mais dinâmicas como o correr, o saltar, por exemplo, 
parecem passar despercebidas por grande parte dos professores 
como movimento. Ou seja, o tema corpo e movimento convive com a 
ideia de um saber disciplinar, ou especializado na realização de 
atividades corporais. A ideia de corpo como linguagem expressiva, e 
pouco como linguagem que representa e dá significado ao mundo e 
ao próprio indivíduo. Assim, a ideia de que linguagem, cultura e 
movimento são elementos imbricados e indissociáveis, ainda passa 
longe do cotidiano das instituições. 
 
 

As três pesquisas apontam a importância da dimensão motora, entretanto 

Pereira (1992) verificou que o movimento é fonte de conflitos, enquanto Garanhani 

(2004) destacou a necessidade de que a educação do movimento integre a 

formação de professores, e Oliveira (2010) constatou que o conceito walloniano de 

movimento foi incorporado apenas ao discurso dos professores e não à sua prática.  

Apresento, a seguir, a forma como está estruturado este trabalho: 

 Capítulo 1. A psicogenética de Henri Wallon – Apresenta uma breve 

introdução à psicogenética walloniana, seguida dos principais 

conceitos que contribuíram para este estudo, como: conjuntos 

funcionais (especialmente o ato motor), imitação, espaço, disciplinas 

mentais e integração organismo-meio.  

 Capítulo 2. Percurso metodológico – Apresenta o percurso 

metodológico realizado por mim: primeiramente, a justificativa da 

escolha da abordagem qualitativa e do instrumento de pesquisa; 

depois, a descrição do local onde foi realizada a pesquisa e dos 

participantes (professoras e respectivas turmas de alunos); como se 

deu a produção de informações; e, finalmente, a descrição dos 

procedimentos de análise das informações produzidas. 

 Capítulo 3. Análise e discussão – Apresenta a análise de episódios 

observados à luz da teoria walloniana, divididos em eixos temáticos, 

tendo em vista o objetivo deste estudo que consiste em compreender 
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como está sendo tratada a motricidade das crianças de seis anos no 

ensino fundamental. 
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1  A PSICOGENÉTICA DE HENRI WALLON  

 

Certamente não existe uma teoria que consiga explicar um fenômeno em toda 

sua complexidade, então é preciso optar por aquela que melhor explique o 

fenômeno em estudo. Sendo de meu interesse investigar a questão motora no 

contexto escolar, optei pela psicogenética walloniana, pois esta teoria apresenta a 

dimensão motora integrada às dimensões afetiva e cognitiva como os aspectos que 

constituem a pessoa, possibilitando a compreensão do indivíduo em sua totalidade. 

Segundo Wallon (1975a, p. 53), psicologia genética é “a psicologia que define 

o psiquismo na sua formação e nas suas transformações”. Em escala individual, 

estuda a transformação da criança em adulto. A psicogênese não é automática, não 

é a repetição abreviada, por parte da criança, de comportamentos de povos 

primitivos, como vários estudiosos supuseram. A psicogênese está ligada a duas 

espécies de condições: uma orgânica e outra relativa ao meio do qual a criança faz 

parte. A maturação do sistema nervoso precisa estar aliada a uma diversidade de 

atividades proporcionadas pelo meio a fim de que possa levar à evolução funcional. 

Partindo da psicogenética e com base no materialismo dialético, Wallon criou 

seu método próprio: a análise genética comparativa multidimensional. Esse método 

consistia em utilizar outros campos de conhecimento além da psicologia genética, e 

ele elegeu a neurologia, a psicopatologia, a antropologia e a psicologia animal como 

campos comparativos. O aspecto multidimensional devia-se ao fato de que a análise 

do fenômeno era realizada considerando-se vários fatores: orgânicos, 

neurofisiológicos, sociais, bem como as relações entre eles. 

Da análise de suas observações, da comparação do patológico com o normal, 

do adulto com a criança, foi elaborando princípios que compuseram sua teoria de 

desenvolvimento.  
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1.1 Os Conjuntos Funcionais 

 

O ponto principal da teoria walloniana é a integração entre organismo e meio 

e entre os conjuntos funcionais que são a cognição, a afetividade e o ato motor. A 

pessoa é considerada o quarto conjunto funcional, resultante da integração dos 

outros três. 

 

Pessoa é o conceito empregado por Wallon para definir e nomear o 
domínio funcional resultante da integração dos três primeiros: ato 
motor, afetividade e conhecimento. Pessoa é o todo diante do qual 
cada um dos outros domínios deve ser visto, pois para Wallon cada 
parte deve ser considerada diante do todo do qual é parte 
constitutiva, sob pena de, ao contrário, perder seu significado 
essencial. (PRANDINI, 2004, p. 30) 

 
 

Mahoney e Almeida (2005, p. 18) explicam que os conjuntos funcionais são 

“constructos de que a teoria se vale para explicar o psiquismo, para explicar 

didaticamente o que é inseparável: a pessoa”. Todos os conjuntos funcionais 

aparecem primeiramente de forma sincrética para depois, gradualmente, irem se 

diferenciando e respondendo de forma mais precisa às solicitações do meio. 

A cognição possibilita à pessoa a aquisição de conhecimentos sobre si e 

sobre o mundo. Também está relacionada a aquisição e uso da linguagem, 

memória, planejamento de ações futuras, imaginação, aprendizagem, resolução de 

problemas. No início as informações fornecidas pelo meio apresentam-se de forma 

confusa, sem relações entre si, todavia, quando o indivíduo toma consciência de si, 

elas tendem a transformar-se em conceitos claramente relacionados, ou seja, 

categorias.  

A afetividade refere-se às sensações de tonalidades agradáveis e 

desagradáveis provocadas por fenômenos internos ou externos. Ela tem origem nas 

sensibilidades internas (sensações viscerais e musculares), depois, com a 

sensibilidade que vem do exterior, do outro, vai se transformando em sinais de afeto. 

O ato motor é responsável pelos deslocamentos do corpo assim como pelo 

seu equilíbrio. Os movimentos são sincréticos no início, para posteriormente se 

tornarem mais controlados e ajustados às situações apresentadas pelo meio. Com o 
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aperfeiçoamento dos movimentos, a criança vai percebendo as relações entre cada 

parte de seu corpo e os objetos que a rodeiam.  

Todos os conjuntos funcionais aparecem inicialmente de forma sincrética. 

Sentimentos, ideias e movimentos apresentam-se de maneira confusa, nebulosa, 

global. Aos poucos se tornam mais precisos e adaptados às situações.  

Essas transformações traduzem a passagem do sincretismo para a 
diferenciação, que é uma tendência de todo o processo de 
desenvolvimento. Desenvolver-se é ser capaz de responder com 
reações cada vez mais específicas a situações cada vez mais 
variadas. (MAHONEY, 2009, p. 15) 

 

1.1.1 Ato Motor 

  

Por ser o ato motor objeto de estudo desta pesquisa, detalharei melhor este 

conjunto funcional.  

Para Wallon (1975b, p. 75), o movimento é “essencialmente deslocação no 

espaço” e apresenta três formas: movimento passivo ou exógeno, movimento ativo 

ou autógeno, movimento das reações posturais. Estas três formas têm sua 

importância na evolução do psiquismo infantil e condicionam-se mutuamente. 

Podem combinar-se de diferentes formas e com diferentes graduações, variando de 

pessoa para pessoa. 

Os movimentos exógenos ou passivos referem-se aos deslocamentos 

necessários à manutenção harmoniosa do corpo com a força da gravidade, ou seja, 

que possibilitam ao corpo atingir seu equilíbrio. São movimentos subconscientes, 

isto é, controlados por centros neurológicos localizados na região subcortical do 

cérebro.  

Os movimentos autógenos ou ativos referem-se aos deslocamentos 

necessários ou intencionais do corpo ou de partes do corpo no tempo e no espaço. 

São movimentos conscientes, isto é, controlados por centros neurológicos 

localizados na região cortical do cérebro. 
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O movimento das reações posturais é caracterizado por mímicas ou 

expressões corporais e faciais. São movimentos subconscientes e, muitas vezes, 

podem ser confundidos com os movimentos exógenos, por causa do pouco 

deslocamento observável, entretanto diferem entre si no que se refere à origem e ao 

nível de deslocamento. As reações posturais têm origem na variação das emoções e 

seus deslocamentos acontecem em nível musculocutâneo. Deste modo, os 

deslocamentos são pouco perceptíveis, pois se dão na plástica da musculatura e 

não envolvem mudanças corporais no tempo e no espaço. 

 

Assim, percebe-se, na análise descrita por Henri Wallon, o avanço 
dado por ele quando apresenta o terceiro tipo de deslocamento do 
movimento corporal humano: as reações posturais ou atitudes. Ou 
seja, ele reconhece que o movimento tanto ocorre no espaço físico 
externo do corpo como no espaço orgânico interno do corpo. Isso 
quer dizer que houve um avanço sobre o papel dos movimentos, 
reconhecendo a importância das emoções e do pensamento. 
(LIMONGELLI, 2004, p. 53) 
 

 

Por meio da sensibilidade é possível tomar conhecimento das condições e 

necessidades do próprio corpo e do mundo exterior. Wallon apresenta a 

sensibilidade corporal ou cenestesia e a sensibilidade sensorial. 

 

A cenestesia é uma noção bastante confusa que cobre a 
sensibilidade propriamente visceral, aquela que Sherrington 
denominou interoceptiva e uma outra sensibilidade a que chamou 
proprioceptiva ou postural, cuja sede periférica está nas articulações 
e nos músculos, cujos estimulantes são as atitudes e os movimentos, 
cuja função consiste em regular, sob o controlo do labirinto, o 
equilíbrio e as sinergias necessárias à execução de toda a 
deslocação corporal, seja total ou local. As sensações 
correspondentes são as sensações cinestésicas. (WALLON, 1975c, 
p. 106) 
 
 

Tanto a sensibilidade interoceptiva como a sensibilidade proprioceptiva 

referem-se a sensações internas ou orgânicas, sendo que a primeira é responsável 

pelas sensações de mal-estar e bem-estar, enquanto a segunda, por sensações 

relativas ao equilíbrio corporal e à posição dos segmentos corporais em relação ao 

próprio corpo. 
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A sensibilidade sensorial está voltada para o mundo exterior e se realiza por 

meio dos órgãos dos sentidos que captam as qualidades dos objetos e as condições 

espaciais. Trata-se da sensibilidade exteroceptiva. 

Tran-Thong (1987, p. 163) explica que a evolução psíquica da criança durante 

os três primeiros anos está ligada ao desenvolvimento desses três sistemas de 

sensibilidade.  

Estas sensibilidades aparecem sucessivamente, apresentando entre 
elas importantes diferenças cronológicas e a sua junção é tardia e 
apenas se completa cerca do décimo segundo mês. A consciência 
corporal é o resultado das diferenciações e das ligações destas 
sensibilidades.  

 

O movimento, seja em sua forma exógena, autógena ou postural, procede da 

atividade muscular. A musculatura apresenta duas funções: clônica (ou cinética) e 

tônica. 

A função clônica, originária da sensibilidade exteroceptiva, permite a 

realização de movimentos voluntários ou intencionais. 

A função tônica apresenta-se sob duas formas. Uma, originária da 

sensibilidade proprioceptiva, gera impulsos nervosos que formam o tônus contrátil, 

ou seja, mantém os músculos na forma presente dando-lhe consistência. Outra, 

originária da sensibilidade interoceptiva, gera impulsos nervosos que formam o 

tônus plástico, que produz a mímica corporal ou as atitudes.  

O indivíduo não nasce com todo o arsenal de reflexos e percepções que, 

combinados, explicariam seu desenvolvimento. À medida que cresce, partes de seu 

sistema nervoso vão sendo ativadas. A maturação orgânica é indispensável para a 

evolução funcional, pois vai acrescentando possibilidades ao material já existente. 

“Assim prossegue o crescimento da criança, não de acordo com aquilo que ela é a 

cada instante, mas de acordo com o tipo que ela deve realizar como adulto” 

(WALLON, 2008, p. 119). 

Antes da aquisição da fala, a criança tem apenas os gestos para se fazer 

entender. Desde o nascimento, a motricidade é a forma utilizada pelo bebê para 

interagir: primeiramente com os outros, estendendo esta relação, posteriormente, 
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aos objetos. A motricidade ocupa um lugar de destaque na psicogenética 

walloniana. “Desde o nascimento, e mesmo ao longo do desenvolvimento intra-

uterino, ela é uma das mais ricas formas de interação com o envolvimento externo, e 

é, na sua essência, um instrumento privilegiado de comunicação da vida psíquica” 

(FONSECA, 2008, p. 15). 

No recém-nascido, os movimentos são simples descargas motoras sobre as 

quais ele não tem controle, e sua utilidade é satisfazer as necessidades básicas do 

bebê. Devido à imperícia tônico-postural, o bebê depende do outro, geralmente a 

mãe, para alimentá-lo, mudá-lo de posição, mantê-lo limpo e aquecido etc. Seus 

gestos, apesar de não intencionais, expressam seu desconforto e afetam o outro, 

que reage eliminando o desconforto da criança. Esta vai, assim, estabelecendo uma 

comunicação com o meio humano, que, aliada à maturação, provocará grandes 

progressos na sua evolução.    

A primeira relação entre movimento e percepção ocorre no espaço bucal. O 

bebê leva tudo à boca, pois o ajuste entre percepção e movimento exigido pela 

sucção permite também que aprecie “um contorno, um volume, uma resistência, 

tudo isso evidentemente ainda confuso e confundido com outras eventuais 

qualidades, tais como temperatura ou gosto” (WALLON, 2007, p. 140).    

Após o primeiro semestre, desenvolvem-se relações mais diversificadas entre 

percepção e movimento. Estabelecem-se conexões auditivo-motoras, tátilo-

cinestésicas, visomotoras, possibilitando a união entre diferentes campos sensoriais, 

uma vez que as mudanças provocadas pelo movimento são percebidas por vários 

deles simultaneamente. Entretanto, para que esta simultaneidade seja reconhecida 

deve haver certo grau de maturação funcional (WALLON, 2007). A repetição de 

atividades pela criança vai promovendo aprendizagens importantes. Inicialmente, 

realiza de modo casual um movimento que produz um efeito que lhe agrada. Busca, 

então, repetir o movimento com a intenção de verificar se conseguirá obter o mesmo 

efeito. Estas atividades são conhecidas como reações circulares. Nelas, a sensação 

suscita o gesto apropriado para reproduzi-la, ao mesmo tempo em que o gesto 

precisa se adequar à sensação, primeiramente para que possa ser reconhecida e, 

posteriormente, para modificá-la. Essa adequação do gesto ao seu efeito estabelece 

“entre as sensibilidades próprio e exteroceptivas, sistemas de relações que as 
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diferenciam e as opõem ao mesmo tempo que as combinam em séries 

minuciosamente ligadas” (WALLON, 2007, p. 138). 

O período correspondente ao primeiro ano de vida consiste, essencialmente, 

“na preparação das condições sensório-motoras (olhar, pegar, andar) que 

permitirão, ao longo do segundo ano de vida, a exploração intensa e sistemática do 

ambiente” (DANTAS, 1992, p. 42). 

Antes de andar, o espaço de ação da criança era limitado, não ultrapassando 

o comprimento de seu braço. Com a aquisição da marcha, o espaço é ampliado. A 

criança pode explorar o ambiente locomovendo-se por si própria. “O espaço toma 

para ela uma realidade independente dos objetos que o compõem” (WALLON, 

1975b, p. 81).  

À medida que vai estabelecendo relações diversificadas com o meio físico, a 

criança desenvolve uma inteligência prática ou inteligência das situações. É capaz 

de resolver situações utilizando os recursos disponibilizados pelo ambiente. 

A aquisição da fala também contribui para o desenvolvimento da inteligência 

prática. Sendo capaz de nomear e localizar os objetos, pode compará-los e agrupá-

los. Assim, o andar e o falar introduzem a criança no mundo simbólico, entretanto, 

como o pensamento ainda é incipiente, ela necessita do auxílio de gestos para 

expressá-lo. 

 

É a “fase projetiva” em que a criança se exprime tanto pelos gestos 
como pelas palavras, em que parece querer representar por gestos o 
seu pensamento que facilmente fraqueja e distribuir as imagens à 
sua volta, como que para assim lhes conferir uma espécie de 
presença. (WALLON, 1975b, p. 80) 
 
 

Nesta fase projetiva, Wallon dá grande importância à imitação e ao simulacro, 

processos que antecedem e preparam a representação. A imitação relaciona o 

movimento e a representação, apesar de, inicialmente, não ser representação, mas, 

sim, um prelúdio desta.  
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1.2 Imitação 

 

“As idéias, o conhecimento, que geralmente parecem ser ao mesmo tempo o 

resultado e a condição da atividade intelectual, são apenas uma de suas 

possibilidades” (WALLON, 2008, p. 17). No animal (mais evidentemente nas 

espécies próximas ao homem) e no homem podemos observar atos que estão 

ligados à solução de problemas práticos e que não exigem o aparato simbólico. 

Essa inteligência, denominada prática ou das situações, baseia-se na percepção das 

relações entre os objetos proporcionados pelo meio.  

 

... a inteligência prática -  se esgota inteiramente nas circunstâncias 
que utiliza e nos resultados que produz. Para ela a combinação dos 
meios não é senão a utilização dos recursos atualmente fornecidos 
pela disposição dos lugares e das coisas. A combinação dos 
movimentos não exprime outra coisa senão a capacidade de 
modificar o campo operacional, até fazê-la coincidir com o efeito a 
obter. Por mais engenhosos que sejam os estratagemas utilizados, 
por mais sutis que sejam os gestos, sua razão de ser confunde-se 
com a execução presente. Seu único significado são suas 
conseqüências imediatamente visíveis. (WALLON, 2008, p. 115) 

 

Contrapondo-se à inteligência das situações, temos a inteligência discursiva, 

que opera com representações. À primeira vista poderia parecer que esta é uma 

continuidade da primeira, entretanto nenhuma pessoa poderia por si só atingir esse 

nível simbólico. “A linguagem enunciada ou interior que forma uma só coisa com o 

pensamento discursivo, bem como as relações e as representações de que ela é 

suporte, têm como matriz indispensável a sociedade” (WALLON, 2008, p. 20). 

A linguagem é fundamental para o surgimento da inteligência discursiva e 

apesar de possibilitar à criança a reorganização de suas impressões perceptivas, 

não explica a passagem de uma inteligência à outra. Zazzo (1976, p. 71) esclarece 

que são necessárias “estruturas anatômicas e funcionais e novas condições de vida 

possibilitadas por essas novas estruturas”. O que prepara a passagem da 

inteligência prática para a inteligência discursiva é a imitação. 

 

A imitação é movimento. Em seu princípio, trata-se menos de 
movimento orientado para o mundo físico, para objetivos exteriores, 
que da atividade em si mesma ou atividade postural, que tem por 
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meios e objetivos as próprias atitudes do sujeito, e que é ao mesmo 
tempo acomodação às atividades do outro. Em seus princípios e em 
si mesma, a imitação é atividade plástica. (ZAZZO, 1976, p. 47, 
tradução nossa) 
 
 

Diferente dos gestos de repetição, de respostas a gestos de outros – sorrisos, 

balbucios –, a imitação não é imediata, necessita de um tempo entre a percepção e 

a execução. Ao assistir a um espetáculo que a interesse, Wallon (2008, p. 141) 

afirma que a criança fica em “estado de impregnação perceptivo-motora”. A 

musculatura da criança está trabalhando, apesar de, muitas vezes, apresentar 

contrações imperceptíveis. Após um período de incubação, que podem ser minutos, 

horas, dias ou semanas, ela reproduz os movimentos observados.  

Na imitação coexistem automatismo e invenção. Para captar as impressões 

causadas pelo modelo e exteriorizá-las em gestos, a imitação busca no repertório de 

automatismos da pessoa aqueles que, em face do modelo, servem à sua 

interiorização e, sucessivamente, à sua exteriorização. 

Com este fim, a imitação requer não só uma discriminação e uma 
seleção dos gestos para copiar o modelo, mas também e sobretudo 
uma justa distribuição desses gestos no espaço e no tempo ao longo 
de sua reprodução, o que necessita de invenção.” (TRAN-THONG, 
1987, p. 196) 
 
 

Após esse período de imitação espontânea, a imitação na criança é eletiva, 

então passa a imitar pessoas que admira. Guillaume (1975, p. 231, tradução nossa) 

alerta que nem sempre a criança “imita aqueles que são superiores a ela, no 

verdadeiro sentido da palavra, mas sim é que seus modelos têm a seus olhos uma 

espécie de prestígio muito difícil de ser definido por outros”.  

A criança ainda não tem uma imagem objetiva do modelo, não sendo, 

portanto, capaz de se opor a ele, então inicialmente se funde a ele, alienando-se de 

si própria. A esse desejo de assimilação sucede-se o desejo de substituição, no qual 

a criança deseja ocupar o lugar do modelo. “É querendo ser semelhante ao modelo 

que a criança se contrapõe à pessoa e deve justamente acabar distinguindo-se 

também do modelo” (WALLON, 2008, p. 149).  

A partir dos seis anos, a imitação torna-se racional e os interesses imediatos, 

aos poucos, vão dando lugar aos interesses diferidos. 
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Afirma Zazzo (1976, p. 48, tradução nossa) que a dialética da imitação “dá 

conta da passagem para a inteligência discursiva, sob a qual subsiste sempre, aliás, 

a inteligência das situações, intuição plástica do instante presente”.  

Entre a imitação e a representação podemos situar o simulacro, isto é, “um 

ato sem objeto real, embora à imagem de um ato verdadeiro” (WALLON, 2007, p. 

151). Esta atividade que envolve movimento e representação desenvolve-se 

amplamente na criança por meio das brincadeiras ficcionais ou faz de conta. O 

simulacro é um prelúdio à representação da qual constitui um exercício funcional. 

 

... no simulacro é a representação que se exerce, que se procura a si 
própria mas que ainda não se libertou, pois ainda está submetida aos 
movimentos que a suportam e sem os quais se desvanece. Gestos e 
símbolos encontram-se numa relação conflitual que define o 
processo de simbolização na criança desta idade [2/3 anos]. Mais 
tarde, simulacro pode tornar-se rito, isto é, ser acompanhado duma 
intenção de suscitar o acontecimento representado: é o período 
mágico. (TRAN-THONG, 1987, p. 199) 

 

 

1.3 Espaço 

 

Não é suficiente apontar que, por meio da imitação, se realiza a passagem da 

inteligência das situações para a inteligência discursiva. É preciso um fundo comum 

entre elas que possibilite e explique essa passagem. Este fundo comum é o espaço. 

De acordo com Zazzo (1976) esta teoria do espaço como condição comum às 

duas inteligências e de passagem entre elas foi apresentada por Wallon, em 1937, 

no Congresso Internacional de Psicologia, realizado em Paris. Tran-Thong também 

aborda esta questão apontando que o espaço é comum às duas inteligências, 

porém, ao mesmo tempo, distintos em cada uma delas. 

 

Wallon distingue o espaço motor do espaço mental, aos quais 
correspondem respectivamente a inteligência das situações e a 
inteligência discursiva. Diferenciam-se pela sua natureza, o seu 
plano e o seu modo de elaboração, mas possuem como condição 
comum o espaço real. [...] Tanto o acto como a representação se 
manifestam, portanto, no universo espacial, no qual tanto um como 
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outro têm por função analisar e elaborar estruturas práticas ou 
intelectuais. (TRAN-THONG, 1987, p. 203)  
 
 

O espaço motor possui níveis. Primeiramente, o espaço bucal: o bebê leva os 

objetos à boca e, assim, combinando movimento e sensação, vai identificando suas 

características. Quando passa a ter certo domínio dos membros superiores, 

podendo agarrar o que suas mãos alcançam, apossa-se do espaço circundante. 

Quando finalmente é capaz de locomover-se para onde desejar e expressar-se por 

meio da linguagem, os objetos adquirem maior independência e realidade. 

“Transportando-os dum canto para outro, ultrapassa o espaço próximo para 

constituir o espaço alargado” (TRAN-THONG, 1987, p. 194).  

A passagem da atividade psicomotora para a atividade mental parece 

acontecer no momento em que a noção de espaço, deixando de confundir-se com o 

espaço do movimento e do corpo, passa a referir-se a relações exteriores e 

independentes da pessoa. É a conquista do espaço objetivo, isto é, “o espaço onde 

o sujeito pode contrapor a si mesmo o mundo exterior e que ele pode transformar 

em ponto de partida para seu conhecimento das coisas” (WALLON, 2008, p. 201). 

Na inteligência prática, o espaço já se exteriorizou parcialmente. A criança 

ainda não estabelece uma relação entre os objetos, apenas integra os objetos a 

seus movimentos a fim de produzir um resultado desejado. A intuição espacial “está 

sempre implicada nos movimentos a executar; os instrumentos permanecem como 

que incorporados aos gestos e nada mais são do que seu prolongamento” 

(WALLON, 2008, p. 202). 

Entre o espaço motor e o espaço mental, este caracterizado por Tran-Thong 

(1987, p. 203) como “meio abstracto, homogêneo, neutro, sistema de lugares, de 

contactos, de posições e de relações, independentes dos nossos movimentos e do 

nosso próprio corpo e onde as modificações podem ser livremente imaginadas”, 

pode haver ligação e oposição.  

A ligação reside no fato de as primeiras imagens serem espaciais, pois 

segundo Wallon (1975d, p. 254) “está na natureza das imagens pertencer ao 

espaço. O espaço existe nelas como uma qualidade que está necessariamente 

unida às suas outras qualidades mais ou menos contingentes”.  
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A oposição se dá entre as imagens percebidas e a representação. A criança, 

ao olhar-se no espelho, vê sua própria imagem que não coincide no espaço com seu 

próprio corpo; em relação ao aspecto exteroceptivo, não é possível perceber seu 

corpo, apenas partes dele. “Assim se pode colocar este dilema: imagens sensíveis, 

mas não reais, imagens reais, mas subtraídas ao conhecimento sensorial” 

(WALLON, 1975d, p. 255).   

Segundo Wallon (apud TRAN-THONG, 1987, p. 204), existem “espaços que 

são transposições do espaço concreto” e que são fundamentais para a 

representação. 

 

O espaço onde situamos a imagem dos objectos reais não 
percepcionados nesse momento, o espaço das nossas recordações, 
o espaço das nossas ficções, dos nossos sonhos... mostram a 
passagem ao espaço mental, que no entanto só pode constituir-se 
através da maturação duma aptidão nova, a aptidão simbólica, que 
por um lado elabora o espaço mental e por outro lado não pode 
funcionar sem o espaço mental. (TRAN-THONG, 1987, p. 204) 

  

 

1.4 Disciplinas Mentais 

 

Por volta dos seis anos de idade, com o advento da capacidade de atenção 

ou, de acordo com Wallon, autodisciplina mental, a criança é capaz de permanecer 

mais tempo em uma mesma atividade, deixando de lado os estímulos externos que 

não estejam ligados a essa atividade. 

A atividade infantil, até cerca de seis anos, é regida pelas necessidades 

exteriores e presentes. Quanto mais sua estrutura orgânica se desenvolve, mais 

diversificadas se tornam as respostas da criança às circunstâncias externas. Entre 

os seis e sete anos já é possível desligar-se de uma tarefa espontânea para realizar 

uma tarefa proposta, ou seja, já é capaz de adiar seu interesse subjetivo (motivação 

endógena) e sobrepor a ele, por exemplo, uma atividade proposta pelo professor 

(motivação exógena). 
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Assim, as disciplinas da ação sofrem uma espécie de interiorização e 
seu aparelho funcional adquire tamanha complexidade que, em 
muitos casos, pode parecer que sua atividade, ou melhor, suas 
diversas atividades se exercem independentemente das 
circunstâncias ou por elas mesmas. [...] Com efeito, na criança as 
funções em via de emergência são exercidas primeiramente sem 
outro objeto senão elas mesmas. Mas chega o momento em que 
poderão subordinar-se a motivos que lhes são heterogêneos; é o 
anúncio da idade do estudo e algo novo surge no comportamento. 
(WALLON, 2007, p. 72) 
 
 

A criança, quando consegue emitir algum som ao assobiar, dedica muito 

tempo a esse exercício, tentando aprimorá-lo; logo que aprende a subir os degraus 

de uma escada, também fica subindo e descendo muitas vezes. Estas atividades 

são exercidas por si mesmas, sem um objetivo: a criança não está assobiando para 

chamar alguém nem deseja subir a escada com o propósito de pegar algo ou ir a 

algum lugar específico. Ela está exercitando uma função que a maturação orgânica 

tornou disponível. Prandini (2004, p. 27) explica que “a atividade que explora as 

novas possibilidades que o desenvolvimento do organismo coloca à disposição da 

pessoa” é chamada de exercício funcional. 

Nos exercícios funcionais aos quais a criança se entrega nesse período, ela 

fica absorta em suas ocupações e não é capaz nem de mudá-las nem de fixar-se 

nelas. É o que Wallon chamou de inércia mental, a qual apresenta dois efeitos 

contrários, mas que podem ser simultâneos: a perseveração e a instabilidade. Vale 

ressaltar que a perseveração e a instabilidade são exercícios funcionais para a 

atenção.    

Pela perseveração, a criança adere a determinada atividade e nem percebe 

outros estímulos externos. Ela só mudará de atividade quando aquela houver se 

tornado desinteressante, deixando o caminho livre para a primeira que aparecer, ou 

quando, subitamente, se sentir atraída por uma circunstância qualquer. Esta reação 

indiscriminada a qualquer estímulo, a falta de resistência a distrações e a mudança 

ininterrupta de foco de interesse são características da instabilidade. 

 

Donde o aspecto contraditório da criança, alternadamente absorta no 
que faz a ponto de parecer alheia, insensível ao que a rodeia, e 
depois enganchando-se aos incidentes mais insignificantes e sem 
nenhuma lembrança aparente do instante precedente. Mas, sob uma 
enxurrada de distrações, um mesmo tema pode persistir e se 
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manifestar, seja por suas repetições intermitentes, seja misturando-
se àqueles que se seguem e contaminando-os de maneira mais ou 
menos coerente. (WALLON, 2007, p. 73) 
 
 

A capacidade de atenção ou autodisciplina mental só se estabelece com a 

maturação dos centros nervosos de inibição e de discriminação. A criança de 

seis/sete anos, apesar de ainda apresentar uma capacidade de inibição lábil, 

mostra-se mais capaz de controlar suas reações aos estímulos perceptivos. 

“Aumenta seu poder de resistir às distrações, mantendo-se voluntariamente 

concentrada numa mesma atividade, bem como aumenta seu poder de seleção 

entre as várias excitações” (PEREIRA, 1992, p. 42), possibilitando que responda 

somente àquelas que interessam aos objetivos de sua ação.  

Inicialmente a atenção está ligada ao esforço que, de acordo com Tran-Thong 

(1987, p. 225), “se traduz em atitudes e posturas e releva consequentemente da 

função tónica, em íntima conexão com a vida orgânica e afectiva e cujo 

desenvolvimento apresenta níveis”.  

Em relação ao conteúdo mental, a atenção pode apresentar dois efeitos 

contrários: a focalização da consciência e a atenção distribuída. Na focalização da 

consciência, a pessoa concentra-se em um só objeto, sem deixar que outros 

estímulos interfiram. Na atenção distribuída, sua atenção volta-se para várias 

circunstâncias ao mesmo tempo, sendo necessário selecionar aquelas que servem 

ao objetivo da tarefa. “A consciência deve estar aberta para captar estímulos em sua 

simultaneidade” (PEREIRA, 1992, p. 43), discernindo aqueles que podem influenciar 

na ação.  

Para que a autodisciplina mental se estabeleça, é necessário que além do 

desenvolvimento (maturação dos centros de inibição) haja aprendizagem (aquisição 

da capacidade simbólica). 

 

A supressão de conteúdos mentais inoportunos se faz por um 
processo de discriminação baseado na inibição daqueles que não 
pertencem especificamente ao tema atual do pensamento. Depende 
ainda de instrumentos simbólicos (imagens, signos, palavras) que 
permitam opor a intenção atual ao conteúdo perseverativo, distinguir 
a fração oportuna dos excitantes dispersivos que vêm do ambiente, 
confrontar às impressões presentes objetos ausentes, possibilitando 
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que o pensamento se proteja das confusões ou adulterações. 
(PEREIRA, 1992, p. 40) 

 

 

1.5 Integração Organismo-Meio 

 

Para Wallon, o estudo da criança exige o estudo do(s) meio(s) em que ela se 

desenvolve. A psicogênese está intimamente ligada às relações com o meio, tanto 

humano como físico. “Estas relações assentam nos meios que cada idade dispõe e 

têm por conseqüência as fases sucessivas da personalidade” (WALLON, 1975a, p. 

62). 

A visão de meio apresentada por Wallon não é determinista, muito pelo 

contrário, é dialética. 

 

Não existe adequação rigorosa e definitiva entre o ser vivo e seu 
meio. Suas relações são de transformação mútua [...]. 
A existência biológica do homem civilizado não é exatamente a 
mesma que seria a de um homem reduzido ao estado natural e muda 
conforme o nível e as formas da civilização.  
Não é menos verdadeiro que a sociedade coloca o homem em 
presença de novos meios, novas necessidades e novos recursos que 
aumentam suas possibilidades de evolução e de diferenciação 
individual. A constituição biológica da criança, ao nascer, não será a 
única lei de seu destino posterior. Seus efeitos podem ser 
amplamente transformados pelas circunstâncias sociais de sua 
existência, da qual não se exclui sua possibilidade de escolha 
pessoal. (WALLON, 1986, p. 169)  

 

Wallon (1986, p. 170) distingue meios de grupos. Apesar de às vezes 

coincidirem, suas noções são distintas. “O meio nada mais é do que o conjunto mais 

ou menos durável de circunstâncias nas quais se desenvolvem existências 

individuais”. Esse meio engloba os aspectos físicos e naturais que são 

transformados pelo grupo humano, contudo o espaço não é o fator mais importante 

na determinação do meio. Existem meios funcionais que podem ou não coincidir 

com os locais. Para Wallon (1986, p. 170), o que interessa “é, sobretudo, a 

similaridade dos interesses, das obrigações, dos hábitos”. A escola é um meio 

funcional, pois as crianças a frequentam com o objetivo comum de se instruírem e 

de se familiarizarem com um novo tipo de relações interpessoais. Ao mesmo tempo, 
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a escola é um meio local, no qual crianças de diferentes meios sociais se 

encontram. A família, além de ser um meio funcional, no qual a criança encontra 

recursos para satisfazer suas necessidades e adquire as primeiras noções de 

conduta social, possui uma estrutura que a torna um grupo. “Certos meios, como a 

família, são, ao mesmo tempo, grupos, isto é, sua existência baseia-se na reunião 

de indivíduos que mantêm entre si relações que determinam o papel ou o lugar de 

cada um no conjunto” (WALLON, 1986, p. 171). 

A família é um grupo natural. Ao nascer, a criança é introduzida em um grupo 

que tem como função satisfazê-la em suas necessidades básicas e garantir-lhe a 

primeira educação. No grupo, há uma definição clara de papéis e as relações são 

determinadas. Assim, na família, a criança tem seu papel de filho caçula, do meio, 

mais velho ou único, e seu papel na constelação familiar é que irá determinar as 

relações com os outros membros do grupo. 

 

Temporários ou duráveis, todos os grupos se atribuem objetivos 
determinados, dos quais depende sua composição; da mesma forma, 
a repartição de tarefas regula as relações dos membros entre si e, na 
medida do necessário, sua hierarquia. Nele pode haver postos de 
iniciativa, de comando, de submissão, de oposição crítica. Na 
atribuição de tais postos podem entrar tanto as relações 
interindividuais de caráter quanto as circunstâncias. Mas não 
parecem existir chefes natos. Ao contrário, a autoridade exercida por 
si mesma e sem consideração pelos objetivos a atingir é um motivo 
de conflitos e de ruptura interior do grupo. (WALLON, 1986, p. 174) 

 

O grupo é fundamental para a criança tanto para sua aprendizagem quanto 

para o desenvolvimento de sua personalidade, e apresenta-lhe duas exigências 

opostas. Por um lado, a criança precisa identificar-se com os objetivos e interesses 

do grupo, por outro, precisa assumir seu papel no grupo diferenciando-se dos outros 

componentes. Faz parte da natureza do grupo esse confronto entre individualismo e 

espírito coletivo.  

 

Mesmo que ambas as tendências [individualismo e espírito coletivo] 
possam comprometer a existência do grupo, são elas, entretanto, 
que lhe fornecem a vida. Elas são dois momentos complementares 
de um mesmo processo, tanto individual quanto coletivo. (WALLON, 
1986, p. 176) 
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Wallon (1986, p. 178) afirma que, na psicogênese, o papel do grupo começa 

por volta dos três anos de idade. Inicialmente, a criança faz parte do grupo familiar, 

no qual tem um lugar definido e aprende certas relações sociais. Depois, os grupos 

diversificam-se à medida que a criança “torna-se mais livre em suas possibilidades 

de estabelecer ligações, mais polivalente em suas relações com os outros e mais 

apta a combinar seus atos com os de eventuais colaboradores”. 

Os conceitos discutidos não esgotam a densa teoria de Henri Wallon, 

entretanto são suficientes para dar suporte à análise e discussão dos dados. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Sendo o objetivo desta pesquisa compreender como está sendo tratada a 

psicomotricidade das crianças de seis anos no ensino fundamental I, entendo que 

deva usar uma abordagem qualitativa, pois percepções, relações, crenças, valores, 

atitudes não podem ser quantificados. A pesquisa qualitativa procura não só 

encontrar o sentido de um fenômeno no local onde ocorre, como também interpretar 

os significados atribuídos pelas pessoas a esse fenômeno. 

 

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e 
locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse 
convívio os significados visíveis e latentes que somente são 
perceptíveis a uma atenção sensível e, após esse tirocínio, o autor 
interpreta e traduz em um texto, zelosamente escrito, com 
perspicácia e competência científicas, os significados patentes ou 
ocultos do seu objeto de pesquisa. (CHIZZOTTI, 2003, p. 221) 

 

De acordo com Wallon (1975e), para conhecer o comportamento da criança é 

imprescindível observá-la em seu meio, em diferentes atividades cotidianas, 

particularmente na escola. Assim, optei pela observação como instrumento 

metodológico de pesquisa, ciente de que ela não é uma cópia exata do fenômeno 

observado e de que apresenta um recorte da realidade feito pelo observador. 

 

Não há observação sem escolha ou sem alguma relação implícita ou 
não. A escolha é dirigida pelas relações que possam existir entre o 
objeto ou o acontecimento e nossa expectativa, em outras palavras, 
nosso desejo, nossa hipótese ou mesmo nossos simples hábitos 
mentais. [...] Só podem ser escolhidas as circunstâncias em si 
mesmas exprimíveis. E, para exprimi-las, temos de remetê-las a algo 
que nos seja familiar ou inteligível, ao quadro de referências que 
utilizamos intencionalmente ou sem saber. (WALLON, 2007, p. 17) 

 

Se bem planejada, a observação é um rico instrumento para a produção de 

informações. Moroz e Gianfaldoni (2006, p. 78) alertam que “só à medida que se tem 

claro o que deve ser observado é que se tem maior probabilidade de evitar 
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irrelevâncias ou de identificar aspectos que, embora não previstos, deveriam ser 

considerados”. 

A observação permite um contato estreito entre o pesquisador e o fenômeno 

em estudo. Segundo Lüdke e André (1986), esse contato apresenta uma série de 

vantagens. Primeiramente, a experiência direta é a melhor forma de verificar a 

ocorrência de um fenômeno. Através da observação o pesquisador aproxima-se da 

perspectiva do sujeito, podendo compreender melhor o significado que atribui à 

realidade circundante e às suas próprias ações. Também permite a coleta de dados 

em situações nas quais não é possível de outra forma, por exemplo, sujeitos que 

não podem ou não querem fornecer informações por meio de outros instrumentos 

como entrevistas, depoimentos orais ou escritos. Outra vantagem é que como  

Os métodos qualitativos, diferentemente dos quantitativos, consideram a 

comunicação do pesquisador como parte da produção de conhecimento, em vez de 

considerá-la como uma interferência.  

 

A subjetividade do pesquisador, bem como daqueles que estão 
sendo estudados, tornam-se parte do processo de pesquisa. As 
reflexões dos pesquisadores sobre suas próprias atitudes e 
observações em campo, suas impressões, irritações, sentimentos, 
etc., tornam-se dados em si mesmos, constituindo parte da 
interpretação. (FLICK, 2009, p. 25) 

  

Qualquer que fosse o instrumento escolhido para a produção de informações, 

haveria aí meu olhar, que é um olhar diferente de qualquer outro, pois está 

impregnado de minha história de vida, de conhecimentos, de sentimentos, de 

certezas e incertezas, enfim, de minha pessoa. 

 

A colheita de fatos jamais é puramente mecânica; possui sempre um 
significado mais ou menos explícito. O fato em si não existe; é 
sempre regularmente modelado por aquele que o verifica. [...] Na 
realidade, um fato revela interesse na medida em que é determinado, 
e só o será pelas relações com alguma coisa que o sobrepuja, ou 
seja, com um conjunto o qual, de alguma forma, possa ser 
incorporado. (WALLON, 1971, p. 7) 
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2.1 A Escola 

 

Os critérios para a escolha da escola foram: pertencer à rede municipal de 

São Paulo e situar-se o mais próximo possível de meu local de trabalho ou 

residência. O primeiro critério foi em função do fato de conhecer o funcionamento 

das escolas municipais e o segundo, para poder conciliar o tempo entre trabalho e 

pesquisa. Houve também um elemento facilitador, pois eu conhecia três professoras 

que trabalhavam nessa escola e uma delas apresentou-me à equipe administrativa. 

A escola onde foram coletadas as informações para esta pesquisa pertence à 

Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo e situa-se na Zona Oeste. Atende 

690 alunos distribuídos em dois turnos de funcionamento. No primeiro turno, das 7h 

às 11h45, há doze turmas do ensino fundamental II e um total de 367 alunos; no 

segundo turno, das 13h15 às 18h, há onze turmas do ensino fundamental I e um 

total de 323 alunos. 

A escola está localizada em uma rua em cujo trecho não trafegam ônibus. As 

crianças vão à escola a pé, de carro ou de transporte escolar. Há dois portões de 

acesso, sendo um deles para entrada/saída de alunos. Este dá acesso ao pátio 

interno, cujas paredes estão pintadas de amarelo até a metade. Acima dos 

bebedouros, feito de pastilhas, há um painel com dois golfinhos brincando na água.  

Adentrando o pátio, à esquerda localizam-se os bebedouros, a cozinha, os 

banheiros (um masculino e outro feminino) utilizados pelas crianças, as escadas que 

levam aos andares superiores, um elevador em desuso e duas portas de acesso à 

área externa. Desse lado ainda encontram-se quatro mesas nas quais os alunos 

tomam lanche ou almoçam. Do lado direito do pátio, há três degraus que terminam 

em uma espécie de pequeno palco, no qual estão dispostas uma mesa, ao centro, e 

uma estante com revistas, à direita; à esquerda estão as escadas que levam aos 

andares superiores. Existe uma rampa que se inicia na área do refeitório e leva até o 

início da escadaria de acesso às salas. Há também uma porta que leva à secretaria. 

Próximo a esta estão situadas as salas dos professores, da coordenação e da 

direção.  
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Prosseguindo, ainda na direção oposta ao pátio interno, há uma porta para 

uma pequena área externa, onde estão uma mesa retangular, mesinhas redondas 

de alvenaria e um banco também de alvenaria. Em seguida há um prédio térreo no 

qual se encontram um pequeno refeitório para os funcionários, a Sala de Leitura e a 

Sala de Informática. 

As salas de aula estão localizadas no primeiro e segundo andares. Mais 

adiante detalharei o ambiente das salas de 1º ano. 

A Sala de Artes, que até 2010 era utilizada como sala de aula regular, 

localiza-se no segundo andar. Ela passou a funcionar como sala ambiente este ano 

(2011) em razão de uma turma de 1º ano ter sido fechada pelo não atingimento do 

número mínimo de alunos. Esta sala apresenta uma bancada de alvenaria em forma 

de L que ocupa duas paredes e na qual está incrustada uma pia. Abaixo da bancada 

o espaço é dividido por paredes, tendo sido utilizado para deposição de materiais 

como livros didáticos e colchonetes. Na parede acima da bancada estão expostos 

trabalhos dos alunos. Na terceira parede estão as janelas e na última encontra-se a 

lousa e um armário. As carteiras estão dispostas em grupos de quatro.  

Nesta escola desenvolvem-se vários projetos. No contraturno há aulas 

optativas de xadrez e de Inglês1. No próprio período, uma vez por semana, há aula 

de música com estudantes universitários. Aos sábados, a escola é sede de um 

núcleo bandeirante e, uma vez por semana, em duas aulas consecutivas, os alunos 

do 1º ao 5º ano têm bandeirantismo. O trabalho consiste na aproximação com a 

natureza, sabendo respeitá-la, e também no desenvolvimento de atitudes de 

solidariedade em relação aos outros. 

 

2.2 As Professoras e as Turmas 

 

A escolha de duas turmas e seus professores foi realizada considerando o 

fato de que o objetivo aqui não é comparar dados, mas, sim, agregá-los. Foram 

                                                           
1
 Em 2012, Inglês passa a integrar o currículo a partir do 1º ano, e o professor da classe acompanha o professor 

especialista (dupla regência). 
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utilizados nomes fictícios a fim de preservar a identidade dos participantes e não 

houve menção ao nome da unidade escolar. 

Primeiramente, fui recebida pela Assistente de Direção que quis saber qual 

era o tema da pesquisa e o tempo de que precisaria para a coleta de informações. 

Tendo sua autorização, fui encaminhada à Coordenadora Pedagógica, Rosa, que 

me recebeu muito bem e forneceu-me as informações sobre o funcionamento da 

unidade escolar. Após nossa conversa, ficou acordado que ela conversaria com as 

professoras do 1º ano e que eu apresentaria um cronograma de observação.   

Rosa explicou-me que no início do ano havia três turmas de 1º ano, entretanto 

uma não atingira o número mínimo de alunos e fora fechada. Assim, ficaram apenas 

as turmas B e C, com 26 alunos cada uma, cujas professoras eram, 

respectivamente, Giovana e Carla.  

A Professora Giovana é graduada em Pedagogia e possui doze anos de 

magistério. Pareceu-me muito tranquila no desempenho das atividades. Durante o 

período em que observei sua turma de alunos, sempre prestou esclarecimentos 

espontâneos, que me ajudaram a compreender melhor vários episódios observados. 

A Professora Carla também é graduada em Pedagogia e possui doze anos de 

magistério, entretanto passou a compor o quadro docente da escola apenas a partir 

deste ano (2011). Preocupou-se em manter-me sempre bem instalada e à vontade.    

No tocante ao ambiente alfabetizador, as paredes das salas de aula estavam 

ricamente decoradas. Apresentados de forma diversa, conforme o estilo de cada 

professora, havia materiais como: alfabeto em tamanho grande, painel ou cartaz 

com os nomes dos alunos, calendário, aniversariantes do mês e cartazes com 

números. Alguns desses materiais tinham sido produzidos pelas professoras, outros 

pelos alunos. 

A rede municipal desenvolve o programa Ler e Escrever que conta com o 

envolvimento de todos os educadores da escola para promover a alfabetização dos 

alunos. O programa tem três etapas: Toda força ao 1º ano (TOF), Projeto intensivo 

no ciclo I (PIC) e Ler e escrever em todas as áreas do ciclo II. No TOF, um “aluno 

pesquisador, estudante universitário de Letras ou Pedagogia, acompanha e auxilia o 

trabalho do professor do 1º ano. Esses alunos pesquisadores contribuem na 
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elaboração de diagnósticos pedagógicos dos alunos, no planejamento de atividades 

complementares de leitura e escrita, na execução de atividades didáticas, sempre 

em parceria com o professor regente da sala de aula, além de participar de 

encontros de orientação e formação organizados pelas universidades às quais estão 

vinculados”2. Nem sempre há um estagiário acompanhando o professor do 1º ano, 

porém nessa escola as duas professoras contavam com estagiárias do TOF.  

A turma do 1º ano B era composta por 26 alunos. Eles pareciam bem 

integrados entre si, com a professora e com a estagiária. Alexandre, um dos alunos, 

apresentava transtorno global de desenvolvimento (TGD), segundo a professora, e 

solicitava bastante a atenção dela ou de outros adultos. Presenciei várias atitudes de 

compreensão e solidariedade por parte dos colegas em relação a ele, bem como 

também presenciei por várias vezes outro aluno, Caio, provocando-o até irritá-lo 

completamente. Na 13ª sessão, esta turma recebeu uma aluna nova, Mara, que 

apresentava síndrome mista. Ela expressava-se apenas por palavras e, muitas 

vezes, só era possível compreendê-la dentro do contexto, principalmente pelos 

gestos que acompanhavam a palavra. De modo geral, os alunos demonstravam 

envolvimento nas tarefas propostas pela professora e a movimentação pela sala 

tinha a ver com a realização das atividades.  

A turma do 1º ano C também era composta por 26 alunos. A movimentação 

pela sala era intensa e, dependendo da tarefa, vários deles dedicavam-se a outras 

atividades. A professora necessitava constantemente chamar sua atenção. Alguns 

dos alunos apresentavam o mesmo comportamento em qualquer aula, independente 

do professor. Outros se mostravam diferentes, mais concentrados ou interessados, 

em aulas como, por exemplo, Artes e Sala de Leitura. Nessa mesma turma havia 

alunos, em geral meninas, que quase não saíam de seus lugares e dos quais mal se 

escutava a voz.    

 

 

 

                                                           
2
 Informações obtidas no portal da Prefeitura de São Paulo: 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/fundemedio/Anonimo/lereescrevercomofunciona.aspx  
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2.3 Produção de Informações 

 

Estive na escola conversando com a coordenadora Rosa no final de julho, 

final do primeiro semestre. Ela solicitou-me que não iniciasse minhas observações 

no primeiro dia de aula do 2º semestre, por ser um dia atípico, em que costuma 

haver certa confusão em virtude do retorno às aulas. Desse modo iniciei o processo 

de produção de informações em 27/07.  

Conforme havia combinado, nesse dia apresentei um cronograma de 

observação (ver apêndice A) que entreguei à coordenadora e a cada uma das 

professoras. O período de observação seria de quatro semanas, nas quais iria de 

três a cinco dias. Planejei observar, a cada dia, as duas turmas de 1º ano por 45 

minutos (1h/aula), com exceção de dois dias nos quais iria observar a mesma turma 

por 90 minutos, sendo uma aula com a professora da turma e outra com um 

professor especialista (de Educação Física ou de Artes).  

O planejamento é um norteador que, posto em ação, requer adequações, 

reformulações, conforme as situações as exijam. Assim aconteceu. Houve 

momentos em que não me foi possível sair da sala de aula por estar se 

desenrolando um episódio que eu considerara interessante acompanhar ou 

simplesmente por não querer atrapalhar alguma atividade em andamento. Desse 

modo, às vezes permaneci observando uma turma mais tempo do que o planejado. 

Também ocorreu que algumas sessões não puderam ser aproveitadas, pois as 

crianças requisitaram minha ajuda e não pude observar adequadamente os 

episódios que se sucederam. Por outro lado, registrei alguns episódios dos quais 

participei, incluindo-me no relato, por considerá-los relevantes para a pesquisa.  

No total foram 24h35min de observação, distribuídas em quatro semanas 

consecutivas, sendo 12h35min realizadas no 1º ano B e 12h no 1º ano C. 

Bogdan e Biklen (2010) sugerem que as sessões de observação, nos 

primeiros dias, se limitem a uma hora ou menos, tempo este que pode ser 

aumentado à medida que os conhecimentos e a confiança do observador também 

aumentem. Contudo alertam que o pesquisador deve levar em conta sua memória e 

o tempo de que dispõe para registrar as notas após a sessão. Desse modo, optei 
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por sessões mais curtas para que pudesse descrever com mais minúcias os fatos 

observados. Mesmo assim, não é possível observar todos os eventos que 

acontecem em uma sala de aula, portanto optei por observar e registrar os episódios 

mais significativos para o tema da pesquisa. 

Ainda em relação à amostragem de tempo, considerei importante observar os 

alunos em diversos períodos do dia, então programei sessões no início e no final do 

período, antes e depois do recreio. Também os observei em diferentes espaços: 

sala de aula, sala de leitura, sala de informática, parque, pátio interno e externo. 

Pensei nos três primeiros dias como período de ambiência necessário para 

familiarização dos alunos com minha presença, porém não foi preciso tanto. 

Somente no primeiro dia é que alguns alunos se aproximaram para perguntar-me o 

que fazia lá. Houve um aluno do 1º B que só notou minha presença na sétima 

sessão, quando foi perguntar à professora quem eu era. Acredito que os alunos não 

tenham estranhado minha presença pelo fato de já haver outro adulto além da 

professora: a estagiária do TOF. Quanto às professoras, mostraram-se seguras e 

atuaram naturalmente, sem disfarces: não houve aulas mirabolantes para me 

impressionar nem atitudes contidas. Percebi que agiram da mesma forma que 

agiriam se eu não estivesse presente: foram firmes quando preciso, falaram mais 

alto algumas vezes, se alteraram em algumas situações. 

Busquei interagir com os participantes de forma natural e não ameaçadora, 

sendo que, em determinados momentos, quando as crianças se dirigiam a mim, não 

pude evitar o envolvimento com elas e acabei participando do episódio.  

Durante as sessões de observação, eu anotava palavras ou frases curtas que 

pudessem me ajudar a recordar os eventos quando, mais tarde, fosse redigir o diário 

de campo. Seguindo as orientações de Bogdan e Biklen (2010), fazia o registro da 

observação no mesmo dia. Os fatos estavam mais frescos em minha memória e 

notei que isso permitiu que a escrita fluísse. Proceder dessa forma ajudou-me 

também a não embaralhar acontecimentos, pois à medida que mais sessões 

aconteciam, a memória me traía e, não fossem os registros, pegava-me, por 

exemplo, trocando os sujeitos da ação ou esquecendo o desenrolar de um episódio.  
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Antes de iniciar a descrição propriamente dita, colocava um cabeçalho com a 

turma observada (1º B ou 1º C), data e horário (início e término) da observação e um 

número indicando a ordem da sessão no total do estudo. Para melhor compreensão, 

no apêndice B encontra-se a descrição de uma sessão de observação. 

Procurei ser descritiva o máximo possível, principalmente em relação ao 

comportamento e às atitudes dos alunos e dos professores. Além dessa parte 

objetiva há outra, subjetiva, que também foi contemplada. Ao longo do diário de 

campo, registrei meus sentimentos, impressões, problemas, especulações e 

hipóteses, porém sem misturá-los à descrição objetiva. Anotei-os em parágrafo 

recuado que iniciava com C.O. (comentários do observador). Ao reler o diário de 

campo percebi que, por vezes, colocara meu juízo de valores na parte descritiva, 

então tive de refazê-la. Bogdan e Biklen (2010, p. 167) apontam que “A parte 

reflexiva das notas de campo insiste que a investigação, como todo o 

comportamento humano, é um processo subjectivo”. 

 

2.4 Procedimentos para Análise das Informações Produzidas 

 

Terminada a fase de produção de informações, passei à leitura dos diários de 

campo. Constatei que tinha em mãos um material riquíssimo, entretanto, em virtude 

do foco da pesquisa e da inviabilidade de utilizar tudo o que foi coletado, tive de 

optar por alguns episódios para discutir.   

Fiz uma primeira leitura e algumas correções, pois em alguns momentos 

havia registrado minhas impressões na descrição do fato. “Sabendo que o meio 

nunca pode ser completamente capturado, ele ou ela [investigador/investigadora] 

dedicam-se a transmitir o máximo possível para o papel, dentro dos parâmetros dos 

objectivos de investigação do projecto” (BOGDAN; BIKLEN, 2010, p. 163). Foi isso 

que procurei fazer, ciente de que qualquer descrição revela certo grau de 

subjetividade do observador, quando escolhe o que registrar e que palavras utilizar.  

Essa leitura permitiu que eu retomasse os fatos observados e também tivesse 

a ideia do todo, contudo ainda era preciso tornar esses dados inteligíveis. 
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Tornar os dados inteligíveis significa organizá-los de forma a propor 
uma explicação adequada àquilo que se quer investigar; um conjunto 
de informações sem organização é de pouca serventia, daí ser 
importante o momento da análise de dados, quando se tem a visão 
real dos resultados obtidos. É nesta etapa que o conjunto do material 
(as informações coletadas) passa por um processo de análise, termo 
que apresenta vários significados, dentre eles decompor um todo em 
suas partes componentes, esquadrinhar, examinar criticamente! 
(MOROZ; GIANFALDONI, 2006, p. 85, grifo do autor) 

 

Para sistematizar as informações e facilitar posteriormente a discussão, 

elaborei um quadro com quatro colunas: registro das observações, comentários do 

observador, eixos temáticos e teoria de apoio. Na primeira coluna coloquei a 

descrição dos fatos observados e na segunda coluna, as observações pessoais. Reli 

várias vezes o material e, tendo por base a psicogenética walloniana, fui registrando, 

na terceira coluna, eixos temáticos sugeridos por cada cena ou episódio. Da análise 

dos registros surgiram quatro eixos temáticos: movimento e processo de ensino, 

espaço e movimento, movimento e representação, movimento e autodisciplina 

mental. Considerando que o foco da pesquisa era a dimensão motora, vale ressaltar 

que houve episódios que não corresponderam a nenhum dos eixos, pois 

apresentavam predomínio de outros conjuntos funcionais ou então se relacionavam 

aos encaminhamentos dados pela professora para realização das atividades. O 

passo seguinte foi identificar os conceitos teóricos que dariam suporte à discussão 

de cada eixo temático e registrá-los na última coluna. Para melhor compreensão, no 

apêndice C encontra-se um quadro referente a uma sessão de observação. 
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Após várias leituras das informações coletadas, identifiquei, como já apontado 

anteriormente, quatro eixos temáticos: movimento e processo de ensino, espaço e 

movimento, movimento e representação, movimento e autodisciplina mental, que 

serão discutidos e ilustrados com episódios observados. Após cada cena ou 

episódio, inseri um código para facilitar sua localização em eventuais consultas: 

primeiramente a identificação da turma (1B referindo-se ao 1º ano B ou 1C referindo-

se ao 1º ano C) e em seguida dois números separados por barra, sendo o primeiro 

correspondente à ordem do conjunto de notas e o segundo ao total, esclarecendo 

que cada conjunto de notas é o registro de uma sessão de observação. Assim, 1B 

2/15 significa que foram realizadas quinze sessões de observação no 1º ano B, 

portanto, há quinze conjuntos de notas, e que o episódio pertence ao segundo 

conjunto de notas.  

  

3.1 Eixos Temáticos 

 

Foram selecionados para discussão os episódios mais representativos de 

cada eixo temático, pois, além de ser inviável citar todos, vários deles são 

semelhantes. 

 

3.1.1 Movimento e Processo de Ensino 

 

O ensino apresenta duas dimensões fundamentais que constituem o cerne da 

prática pedagógica: o ensino de conteúdos e a gestão da classe. Ao professor cabe 

equilibrar essas duas tarefas a fim de obter sucesso em seu trabalho. 

De forma diferente, as duas professoras participantes da pesquisa 

preocupavam-se com a organização da turma. A Professora Giovana trabalhava em 

duplas e deixava a critério dos alunos a formação dos pares, pois declarou que 
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encontrava resistência por parte das crianças em aceitar o par escolhido por ela. 

Mesmo assim, em determinadas situações e dependendo da atividade, a professora 

afirmou que era ela que formava as duplas. A Professora Carla utilizava diferentes 

configurações na organização da sala, dependendo da atividade proposta, mas 

geralmente trabalhava com duplas. Às vezes, ela determinava as duplas, outras 

vezes, deixava que os alunos sentassem onde desejassem. 

A professora pedia que alguns se levantassem e colocava outros: um menino 

com uma menina, sendo também que à frente e atrás de um menino havia 

meninas. Comentou em três momentos que estava formando determinados 

pares como experiência e que, se não desse certo, trocaria. (1C 3/13) 

A sala estava organizada de forma diferente: as carteiras estavam uma ao lado 

da outra, em forma de U, e no centro havia oito carteiras, sendo quatro de cada 

lado. A professora havia colocado algumas questões que seriam trabalhadas. 

(1C 5/13) 

A professora subiu com a classe. Os alunos foram entrando e sentando em 

qualquer lugar. A professora explicou que não trabalhariam em duplas ou 

grupos, então que deixassem as carteiras como estavam. Também disse que 

deveriam sentar no lugar que ela havia indicado na segunda-feira. Vários 

alunos não sabiam qual era seu lugar, então a professora foi indicando. (1C 

6/13) 

Pereira (1992, p. 7) constatou, em sua pesquisa, que era em torno do 

movimento que girava a maior parte dos conflitos, tendo sido apontados como 

fatores responsáveis: “as solicitações posturais dirigidas às crianças, o modo como 

eram organizadas as atividades, seu conteúdo e propósito”. Convém ressaltar que, 

na concepção de Wallon, os conflitos desempenham um papel importante no 

desenvolvimento psíquico, entretanto é preciso distinguir estes, dinamogênicos, 

daqueles que somente consomem energia (entrópicos).  

Verifiquei que o movimento era um dos fatores que mais exigia a atenção do 

professor em relação à gestão da classe e que, consequentemente, influía na gestão 

do conteúdo. Refiro-me aqui ao movimento autógeno, isto é, aos deslocamentos 
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“seja do próprio corpo no meio exterior, seja de objectos que nele se encontram: 

locomoção e preensão” (WALLON, 1975b, p. 76). 

Lucas e Fernando começaram a se arrastar pelo chão. Depois Vinicius e 

Oséias se juntaram a eles e começaram a correr pela sala. A professora 

começou a registrar o nome deles na lista dos que ficariam sem recreio. Eles 

foram se sentar. (1C 13/13) 

Gregório, Oséias e Lucas estavam correndo pela sala. A professora comentou 

que estava difícil trabalhar daquele jeito. Aproximou-se deles, pegou Gregório e 

colocou-o junto a si, na frente, envolveu-o com os braços segurando suas 

mãos, sendo que os braços dele estavam cruzados sobre o peito. A professora 

agiu de forma suave, sem agressividade, e continuou a falar dirigindo-se à 

classe. (1C 13/13) 

Estas foram duas situações que ocorreram na mesma sessão de observação, 

demonstrando, em parte, a movimentação de alguns alunos durante esta aula. Para 

organizar o ambiente da sala de aula de maneira a torná-lo favorável à 

aprendizagem, a professora teve de interromper várias vezes a atividade, o que 

acabou ocasionando uma diminuição do tempo dedicado ao ensino. 

Apesar de a criança de seis anos começar a apresentar uma acomodação 

motora, isso ainda é instável. Como então conciliar essa necessidade de movimento, 

característica da idade, com o ensino de conteúdos?  

Os alunos que terminaram, começaram a andar pela classe. A professora 

orientou-os a ajudar os colegas que ainda não haviam terminado e foi isso que 

fizeram. (1B 2/15) 

Os alunos que concluíam suas tarefas mais rapidamente e não tinham outra, 

começavam a andar pela sala, então a Professora Giovana solicitava-lhes que 

auxiliassem algum colega. Agindo dessa forma, a professora redirecionava a ação 

dos alunos, sem chamar a atenção deles ou exigir imobilidade. Os alunos pareciam 

satisfeitos em ajudar os colegas. 

De outra vez, em uma aula de Matemática, a professora explicava o uso da 

calculadora. Cada aluno havia recebido uma máquina e, após um período de 
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exploração livre, ela solicitou que registrassem na calculadora a idade de cada 

colega.  

Os alunos circulavam pela sala perguntando a idade dos outros colegas. (1B 

5/15) 

Isso exigiu que os alunos saíssem de seus lugares, além de incentivar a 

integração entre eles. Ao observar a classe naquele momento, o que se via era um 

fluxo ordenado. As crianças andavam livremente, mas tinham um objetivo a cumprir, 

não havia desentendimentos, correria ou qualquer tipo de confusão. Elas realizavam 

a tarefa proposta de forma prazerosa. 

Nessa mesma turma presenciei uma aula de Artes, ministrada pela professora 

especialista. Ela ensinou os alunos a confeccionar um barangandão3, e a estagiária 

Diana ajudava-os com o que não conseguiam fazer sozinhos, como, por exemplo, 

enrolar e amarrar o barbante apertando bem o rolo de jornal.  

Assim que o barangandão ficava pronto, os alunos giravam experimentando 

movimentos possíveis e diferentes sons. Subiram nas cadeiras, depois subiram 

nas mesas. Um mostrava ao outro seu brinquedo.  

(...) 

A Profª Luísa sugeriu que todos girassem seu barangandão, aumentando a 

velocidade conforme ela dizia “Vento, ventinho, ventão”. Diana também subiu 

em uma cadeira e participou da brincadeira. 

(...) 

As crianças sorriam, giravam os barangandões, todos de pé sobre as carteiras 

ou sobre a bancada. Experimentavam movimentos do braço para variar os 

efeitos do barangandão. Giravam a mão sobre a cabeça, balançavam de um 

lado para outro como um pêndulo, formavam um oito... (1B 4/15) 

 

O uso do brinquedo já sugeria movimento e a professora estimulou as 

crianças a explorarem movimentos diferentes com os braços, o mesmo movimento 

em diferentes velocidades, bem como a prestar atenção aos efeitos visuais e 

sonoros produzidos por esses diversos movimentos.  

                                                           
3
 Barangandão é um brinquedo popular confeccionado com jornal, tiras de papel crepom e barbante. 
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Estes últimos episódios ilustram a integração do movimento à prática 

pedagógica. O professor pode planejar atividades que incluam movimento e isso 

pode ajudá-lo na gestão da classe e do conteúdo. 

Em relação ao movimento das reações posturais, cuja origem está na 

variação das emoções, muitas vezes passa despercebido pelo professor, pois seus 

deslocamentos acontecem em nível musculocutâneo, ou seja, as mudanças são 

visíveis apenas na plástica da musculatura corporal, sem mudanças do corpo no 

tempo e espaço. Concordo que seja difícil, se não impossível, perceber todos os 

movimentos expressivos, uma vez que o professor trabalha com muitas crianças, 

entretanto isso não o impede de perceber alguns desses movimentos. Almeida 

(2004, p. 126) afirma que “o olhar, a tonicidade, o cansaço, a atenção, o interesse 

são indicadores do andamento do processo de ensino que [o professor] está 

oferecendo”. Esses sinais, se bem interpretados pelo professor, podem colaborar 

para que ele faça, naquele momento, uma avaliação rápida daquela aula ou 

atividade e, caso necessário, lhe dê outro encaminhamento, bem como podem 

contribuir para reflexões posteriores sobre sua prática pedagógica. 

Emoções, sentimentos e paixão são funções que pertencem ao domínio da 

afetividade, condição de ser afetado pelo mundo interno e externo. 

Emoções, sentimentos, paixão envolvem diferentes níveis de 
visibilidade, de duração, de intensidade, de controle e de 
predominância. A emoção é visível, fugaz, intensa e sem controle, 
quando comparada com o sentimento que se sobrepõe ao 
movimento exterior; portanto, perde seu recurso de visibilidade e é 
mais duradouro, menos intenso e mais controlado. A paixão é mais 
encoberta, mais duradoura, mais intensa, mais focada e com mais 
autocontrole sobre o comportamento. 
É no entrelaçamento com o motor e o cognitivo que o afetivo propicia 
a constituição de valores, vontade, interesses, necessidades, 
motivações que dirigirão escolhas, decisões ao longo da vida. 
(MAHONEY, 2004, p. 17-18) 

 

Um dos principais objetivos do ensino fundamental é assegurar a apropriação 

do conhecimento por todos os alunos, entretanto, para uma aprendizagem efetiva, 

não basta o conhecimento, também é preciso considerar a afetividade e o ato motor.  
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Na verdade, entender afetividade e ato motor como constitutivos da 
aprendizagem, tanto quanto o conhecimento, significa considerar a 
pessoa do aluno; acolher a afetividade, sentimentos e emoções 
manifestos e latentes; reconhecer a necessidade de movimento e as 
manifestações corpóreas dos sentimentos e emoções como atitudes 
provocadas e mobilizadas pelo processo de ensino-aprendizagem; e, 
a partir daí, considerar a possibilidade de canalizá-los a fim de 
colaborarem na construção do conhecimento, na aprendizagem. 
(PRANDINI, 2004, p. 37)  

 

3.1.2 Espaço e Movimento 

 

O espaço define o comportamento das crianças. Quando amplo, convida ao 

movimento: correr, pular, rolar, dar piruetas..., ao passo que, quando ocupado por 

mobiliário, por exemplo, restringe o movimento. 

Outro portão, que fica aberto, dá acesso a um parque, uma ampla área, com 

muitas árvores e, no final da trilha, há brinquedos: dois escorregadores, três 

balanços (sendo um com pneu), três gangorras e um trepa-trepa. Há alguns 

bancos de concreto. Este espaço é público, acessível a quem queira frequentá-

lo.  

(...)  

Transpuseram o portão da quadra para o parque conversando e pulando. 

Miriam desafiou-os a subir e descer um morro. Todos começaram a subir, e 

alguns conseguiram fazê-lo com mais destreza e rapidez. Alguns subiram um 

pequeno trecho e logo desceram. Uns desceram com cautela, outros, correndo. 

Chegaram aos brinquedos e começaram a brincar. Não houve brigas, mas o 

balanço foi o brinquedo mais disputado. Depois de poucos minutos, alguns 

alunos saíram dos brinquedos e foram explorar o espaço. Humberto subiu em 

uma árvore. Vários meninos se juntaram e começaram a procurar pedras e 

jogá-las para o alto. Diana chamou a atenção deles. Um grupo de alunos ficou 

subindo e descendo o morro, depois foi colher ameixas com Miriam. (1B 1/15) 

 

Essa foi uma aula de bandeirantismo, sendo Miriam a responsável. Ao entrar 

no parque, as crianças tomaram conta do espaço, saltando e correndo. Além da 

amplidão, o espaço proporcionava diversidade de elementos, como árvores, 
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gramado, morro, brinquedos etc., que chamavam as crianças à exploração. Miriam e 

a estagiária Diana observavam e interagiam com as crianças, entretanto a atividade 

era livre. Cada criança escolhia que espaços ou que objetos explorar. Essa 

possibilidade de a criança escolher sua atividade contribui também para o 

desenvolvimento da autonomia.   

 

A vivência de situações em que o sujeito dirige a própria ação é 
condição para que se desenvolva a capacidade de controlá-la, em 
outros termos, para que se desenvolva sua autonomia. Em sala de 
aula, essas situações corresponderiam a oportunidades da criança 
escolher a própria atividade bem como as próprias posturas. 
(PEREIRA, 1992, p. 99)  

 

Os espaços externos integrantes dessa escola, dependendo da atividade, não 

são favoráveis. Saindo do pátio interno, há um espaço em forma semicircular 

ladeado por arquibancadas coloridas. À direita ficam duas quadras pequenas (de 

tamanho não oficial), onde os alunos têm aula de Educação Física. Seguindo à 

esquerda há um brinquedão: uma casinha feita de troncos na qual as crianças 

podem subir, escorregar, se pendurar. No extremo esquerdo desta área 

semicircular, à direita, há uma escadaria que leva a uma quadra, que é utilizada 

tanto pela comunidade como pela escola. O portão da escola que dá acesso à 

quadra permanece trancado com cadeado. Assim, as crianças só podem ir até lá 

acompanhadas de um funcionário da escola.  

 

O Prof. Willian estava escolhendo quem iria bater cara. Retomou com as 

crianças os lugares onde não poderiam se esconder: diretoria, banheiro, 

escadaria. Taís foi bater cara e os outros foram se esconder. O professor 

chamou Nicolas, Milena e Marcos para participarem da brincadeira.  

(...)  

Denise chegou com três caixas de brinquedos. Eram peças de monta-tudo e 

alguns bonequinhos. Jaqueline sentou-se com João Paulo. Logo chegaram 

Milena, Nicolas e Marcos, que deixaram de brincar de esconde-esconde para 

brincar com aqueles brinquedos. 

(...)  
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Lucas passou pelo grupo chorando, batendo os pés ao andar. Sentou-se no 

pátio interno. Susana foi conversar com ele. Depois ela me contou o motivo do 

choro. Ele estava escondido, o professor disse que ele podia correr até o pique, 

mas alguém o viu e avisou e ele não conseguiu se salvar. Passou novamente 

por nós, indo sentar-se na arquibancada. Denise perguntou por que estava 

bravo, mas ele não respondeu. Depois de algum tempo, juntou-se ao grupo 

para brincar de montar. (1C 11/13) 

 

O espaço não era propício para brincar de esconde-esconde, pois era aberto 

e havia pouquíssimos lugares para se esconder. Isso inclusive foi motivo de 

desapontamento para Lucas, que até chorou. Houve uma grande desistência da 

brincadeira. As crianças foram abandonando o esconde-esconde e se juntando ao 

grupo que se dedicava aos brinquedos de montagem.  

 

Continente para o movimento, as características do espaço 
repercutem sobre a atividade do grupo que o ocupa, sobretudo no 
caso das crianças entre os seis e sete anos, cuja movimentação 
apresenta a característica de se ajustar cada vez mais aos objetos 
exteriores. (PEREIRA, 1992, p. 100) 

 

Os espaços fechados, como a sala de aula, podem exibir diferentes 

configurações que, por sua vez, podem determinar a ação da criança. Na Sala de 

Artes observei diferentes alunos das duas turmas de 1º ano que apresentaram 

atitudes semelhantes. Lá há uma bancada de alvenaria em forma de L que ocupa 

duas paredes. Abaixo da bancada o espaço é dividido por paredes, tendo sido 

utilizado para deposição de materiais como livros didáticos e colchonetes.  

Tarcísio, Nicolas e Gregório ficaram brincando nos colchonetes. A professora 

pediu a Tarcísio para ver seu desenho. Ele mostrou e voltou ao colchonete 

dizendo: “Aqui é minha casa.”. (1C 9/13) 

Enquanto a Profª Luísa não chegava, as meninas e alguns meninos se 

sentaram nos grupos. Outros meninos se amontoaram sobre os colchonetes 

debaixo da bancada. A Profª Giovana tentou convencê-los a sair dos 

colchonetes, mas não obteve resultado. 
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(...) 

Os meninos haviam saído do colchonete, com exceção de Felipe que lá 

realizou o seu trabalho, o qual consistia em fazer um desenho com o tema 

“Cuidar do outro, cuidar do mundo”; os desenhos vencedores seriam 

estampados nas capas dos cadernos em 2012. Ele apoiou o caderno de 

desenho sobre os joelhos e sobre o caderno, a folha própria para o desenho. 

Estava bem compenetrado, alheio ao barulho e à agitação da turma. Desse 

modo ficou até concluir seu trabalho.  

Depois que terminou, Felipe ficou brincando nos colchonetes e trocando tapas 

com Paulo. Parecia ser brincadeira, pois Paulo estava dando risada. (1B 13/15) 

 

Os objetos e a forma como estão dispostos no espaço convidam a criança a 

executar determinadas ações. O colchonete, colocado dentro daquele espaço com 

três paredes, “teto” e chão, parecia evocar o local em que dormem e, 

consequentemente, a casa. Assim, várias delas brincavam sobre os colchonetes 

jogando-se, rolando ou fingindo dormir. Felipe, no entanto, usou aquele espaço 

como local de trabalho. A maioria das crianças respondeu àquele espaço com 

movimento e ficção, enquanto Felipe respondeu com atitude e concentração. As 

respostas ao espaço podem diferir entre indivíduos da mesma faixa etária, uma vez 

que cada pessoa é única. “Assim, as estruturas psicomotoras podem diferenciar-se 

de um indivíduo para outro, consoante as suas experiências e os seus hábitos 

pessoais” (WALLON, 1975c, p. 110). 

O maior espaço da sala de aula é ocupado com mesas e cadeiras e, nessa 

configuração, as crianças sentem-se impelidas a dirigir-se às cadeiras e, geralmente, 

trabalhar sobre as mesas. Às vezes, alguns dos alunos observados ignoravam essa 

organização e brincavam entre as carteiras ou utilizavam-nas para construir 

“cabaninhas”, juntando duas mesinhas cujas laterais fechavam com suas jaquetas.  

Em sua pesquisa, Horn (2004) observou que, na educação infantil, o principal 

espaço da sala da turma de cinco e seis anos também era ocupado por mobiliário. 

Destacou que, “apesar do modo de organizar o espaço, as crianças brincam, mas 

perdem na qualidade das interações, no contato físico, na liberdade dos movimentos 

e no toque, essencial à construção de vínculos afetivos” (HORN, 2004, p. 57). 
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Às vezes, o professor modifica a organização do espaço em função da 

atividade a ser desenvolvida. A Profª Giovana, por exemplo, levou as crianças para 

brincarem na Sala de Leitura, afastando mesas e cadeiras para deixar um espaço 

livre. 

Ela me explicou que, em virtude de não ter havido aula de bandeirantismo, 

resolvera levá-los para brincar. 

Na Sala de Leitura, havia dois tapetes no centro e sobre eles muitas peças de 

Lego e construções que as crianças haviam feito.  

As crianças estavam espalhadas, em grupos, e acontecia uma série de 

episódios simultaneamente.  

O grupo do José Roberto construiu uma sala de aula; o Felipe fez um 

laboratório; o Humberto, uma moto; um grupo de meninas construiu um castelo 

misturado com uma fazenda; Ricardo, um aparelho para caçar vampiros. 

Houve grupos dos quais não consegui me aproximar o suficiente para 

compreender o que construíram. 

As crianças trabalharam organizadamente, sem conflitos. Alguns brincaram em 

duplas, outros, em grupos com três ou mais e outros, sozinhos. Alexandre 

brincou sozinho. José Vitor não construiu nada, sentou-se, encheu as mãos de 

peças e jogou sobre seu corpo como se estivesse se banhando. (...) 

Faltando quinze minutos para o término da aula, a professora pediu que 

guardassem as peças do Lego e organizassem a sala. Só Alexandre não quis 

ajudar e levou uma bronca da estagiária. Depois de recolherem as peças, 

colocaram as mesas e cadeiras no lugar. (1B 6/15) 

 

O espaço não era amplo o suficiente, porém melhor do que brincar sobre as 

mesas. Essa reconfiguração do espaço permitiu que as crianças escolhessem como 

se agrupar ou, até mesmo, que brincassem sozinhas, como fizeram Alexandre e 

José Vitor, além de favorecer a liberdade de movimentos. 

Outras vezes, porém, o professor parece querer delimitar o espaço do aluno.  

Cristine afastou sua carteira da carteira de Tarcísio, mas ele tornou a encostar 

a sua na dela. Esta cena se repetiu várias vezes, e Cristine foi se irritando. A 

movimentação chamou a atenção da professora que, dirigindo-se a Tarcísio, 
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disse com a voz alterada: “Você tem o seu espaço. Aquele é o espaço dela. 

Vocês têm de conseguir ficar um ao lado do outro.” (1C 3/13) 

A fala da professora foi acompanhada pela indicação do limite espacial que 

era o perímetro da carteira. Quando disse: “Vocês têm de conseguir ficar um ao lado 

do outro.”, compreendi que queria que as duas crianças trabalhassem de forma 

colaborativa e que se respeitassem mutuamente, entretanto nem sempre isso é 

possível, quer dizer, o respeito é possível, mas entrar em acordo com o outro, nem 

sempre o é. Segundo Wallon (1986), podem ocorrer desacordos entre as vontades 

próprias de cada criança e as regras do grupo.  

Se por um lado a professora queria que trabalhassem em dupla, por outro 

parecia querer que cada um se restringisse ao seu espaço circundante. Como 

interagir com o outro sem que os espaços se interpenetrem? O trabalho em dupla 

pressupõe que haja um espaço comum de atuação.  

Nós, professores, precisamos ficar atentos para que não tentemos, em nome 

da gestão da classe, imobilizar os alunos, não permitindo, assim, que exerçam sua 

ação sobre o espaço. De acordo com Wallon (1975f, p. 351), é preciso “viver o 

espaço dinamicamente e utilizá-lo geograficamente antes de saber sublimá-lo em 

esboços mais ou menos abstractos para os nossos diferentes sistemas de 

referência”, ou seja, o espaço mental, que permite operar com representações, 

procede da vivência do espaço geográfico. 

É do espaço que depende a realização de uma ordem qualquer, inclusive na 

linguagem: ordem das sílabas na palavra, ordem das palavras na frase. Na 

categorização, ao separar uma coisa da outra, seja concretamente ou mentalmente, 

também é preciso distribuí-las por lugares diferentes, em configurações que façam 

sentido (WALLON, 1975f). 

 

[...] o nosso poder de distribuir distintamente as coisas no espaço 
está implicado sempre que temos de realizar em termos sucessivos 
um pensamento, uma intenção, uma intuição. Para ordenar uma 
narrativa ou uma demonstração, é-nos preciso, quer no papel quer 
mentalmente, estabelecer entre as suas diferentes partes relações 
no espaço que se exprimem muitas vezes sob a forma de um plano 
ou de um quadro. (WALLON, 1975f, p. 342) 
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É na interação da criança com o meio que a intuição espacial vai se 

transformando em esquematização mental. Vale ressaltar que “a construção do 

espaço mental, condição para o desenvolvimento do pensamento, não está apenas 

ligada ao ato motor” (PRANDINI, 2004, p. 44), também depende da afetividade, 

donde podemos concluir que o processo de aprendizagem se realiza mediante a 

integração das dimensões motora, afetiva e cognitiva. 

 

3.1.3 Movimento e Representação 

 

Apesar de ser a dimensão motora o foco desta pesquisa, não é possível 

desvinculá-la das dimensões afetiva e cognitiva. As emoções manifestam-se por 

meio de movimentos expressivos. O ato mental desenvolve-se a partir do ato motor.  

Por meio do movimento, o ato se inscreve no momento presente, mas pode 

pertencer a dois planos diferentes. 

 

[O movimento] ora pode pertencer apenas ao ambiente concreto 
dadas suas condições e seus fins: é o ato motor propriamente dito; 
ora pode tender a fins atualmente irrealizáveis ou pressupor meios 
que não dependem nem das circunstâncias cruas nem das 
capacidades motoras do sujeito: de imediatamente eficiente, o 
movimento se torna então técnico ou simbólico e se refere ao plano 
da representação e do conhecimento. (WALLON, 2007, p. 127) 

 

A passagem entre o ato motor e a representação é possibilitada pela 

imitação. Esta se inicia por volta de um ano e meio, vai passando por 

transformações e pode ser encontrada ainda nas crianças de seis anos.  

Nicolas usava um boné com abas laterais e começou a cantar a música do 

Chaves e a imitá-lo utilizando seus bordões. É que Chaves, personagem de um 

programa mexicano muito apreciado pelas crianças, usa um boné do mesmo 

tipo. (1C 6/13) 

Neste caso, a presença de um objeto (boné) evocou a lembrança de uma 

personagem da qual a criança gostava ou com a qual se identificava e, assim, 
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começou a imitá-la. O modelo não é imposto, deixa-se escolher. A questão aqui não 

é se ela é capaz de imitar, mas, sim, se quer ou não imitar. Tende a distinguir entre 

o que percebe e o que realiza.  

 

Ao plano da pura ação poder-se-á contrapor o plano da 
representação. Ao mesmo tempo, o sujeito se perceberá mais a si 
próprio como distinto de seus atos e de suas representações. Desde 
que ele se contrapõe a si próprio o modelo como algo a imitar ou a 
não imitar, é preciso que o sentimento de sua própria pessoa 
prevaleça momentaneamente sobre o ato pretendido. (WALLON, 
2008, p. 146-147) 

 

Em outro episódio, um aluno escolheu um ato da professora para imitar. Era 

aula de Matemática e a professora havia trabalhado o uso da calculadora. Depois de 

orientar os alunos a perguntar e digitar a idade das pessoas da classe, ela deu uma 

atividade mais dirigida, solicitando que digitassem o número ditado por ela. Após 

cada número ditado, perguntava que algarismos haviam usado.  

A professora estava chamando as duplas para responderem e explicarem qual 

entre dois números era maior ou menor (13 e 31, 27 e 72...). Felipe e José 

Roberto foram chamados.  

Felipe estava tentando explicar, mas as outras crianças estavam conversando 

e não escutavam. Então, ele foi até uma carteira que estava encostada na 

parede e fingiu pegar algo debaixo dela. Anunciou que iria usar o microfone. A 

professora reforçou, dizendo que o Felipe precisaria usar microfone já que eles 

estavam falando muito. Ele pegou a calculadora, colocou defronte da boca e 

começou a falar mais grave e mais alto. Alguns alunos riram e prestaram 

atenção.   

Era a vez de José Roberto. O colega sugeriu que ele pegasse o microfone, o 

dele. Então, José Roberto foi até sua carteira, pegou a calculadora e repetiu o 

gesto do amigo. (1B 5/15) 

 

Usar um microfone para dirigir-se a uma turma de crianças não é usual, 

então, em um primeiro momento, encarei a atitude de Felipe como um ato criativo. 

No dia seguinte, recebi uma explicação que modificou meu modo de ver. 
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A Profª Giovana comentou comigo um fato acontecido no dia anterior durante o 

período de observação. Ela disse que o Felipe, ao dizer que iria pegar o 

microfone, fez exatamente como ela faz de vez em quando. (1B 6/15) 

Diante desse esclarecimento, compreendi que Felipe estava imitando uma 

atitude da professora, entretanto, a meu ver, seu intuito não era imitar a professora, 

mas, sim, obter o mesmo resultado – a atenção dos alunos – utilizando o mesmo 

recurso que ela. Trata-se da imitação refletida que se integra ao comportamento e 

“torna-se mais uma marca do que uma reação imediata de simpatia” (WALLON, 

2008, p. 145). Como nessa fase a criança vai sendo capaz de adiar seus interesses, 

vale-se da imitação para granjear afeições ou recompensas. O comentário da 

professora parece demonstrar que a atitude de Felipe a afetou. Quando veio falar 

comigo sua expressão era um misto de surpresa e alegria.  

Outros episódios não consistiam na imitação de pessoas próximas ou 

personagens de histórias. Os gestos faziam parte de brincadeiras das quais 

participavam duas ou mais crianças.  

Um menino e uma menina duelavam com os lápis como se fossem espadas. 

(1B 2/15) 

Gregório e Marcos estavam com um lápis na mão. Eles lutavam como se os 

lápis fossem espadas: batiam um contra o outro, às vezes com golpes de 

ataque, outras vezes com movimentos de defesa. Riram e começaram a correr 

pela sala. 

Marcos apontou o lápis para o Gregório, que naquele momento estava longe 

dele, e falou “ping”, depois se escondeu, abaixando-se atrás de uma carteira, 

como se estivesse evitando o ataque do outro. (1C 6/13) 

No momento em que vi a cena, tive a impressão de que o lápis estava sendo 

usado como um sabre de luz ou como uma varinha. Mais tarde, realizando o registro 

daquele dia, perguntei-me porque não achara que pudesse ser uma arma. Conclui 

que o modo como empunhavam o lápis (a mão direita fechada com palma voltada 

para a esquerda) não sugeria uma arma.   

Oséias pegou uma caixa de lápis de cor vazia e enfiou no braço direito, na 

altura do cotovelo. Esticou o braço em direção às crianças e segurou a caixa 
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como se estivesse acionando algum mecanismo, uma espécie de arma. 

Marcos correu atrás dele para pegar a caixa de volta, então Oséias 

simplesmente a rasgou. (1C 10/13) 

Pareceu-me que Oséias usava a caixa como se fosse parte de uma armadura 

que funcionava como uma arma, lançando projéteis. Lembrou-me certos 

personagens de desenhos, super-heróis. 

Gregório arrancou uma folha do caderno, enrolou e amassou em forma de L. 

Segurou pelo lado mais comprido e, dentro do rolinho, no lado mais curto, 

colocou um lápis. Fazia um movimento para frente que projetava o lápis. Era 

uma arma e seu projétil. Tarcísio também fez uma e ficaram brincando com 

elas até quase o final da aula, quando a professora tirou o papel deles. (1C 

12/13) 

Todos os episódios descritos ocorreram dentro da sala, durante a aula. 

Convém ressaltar que em todos os casos se tratava da última aula do dia ou a aula 

logo após o recreio, com exceção do segundo episódio (1C 6/13) que aconteceu na 

primeira aula. A brincadeira é um meio de se desligar das atividades impostas. 

Nessa idade de seis/sete anos, apesar de haver diferenças de pessoa para pessoa, 

a criança geralmente apresenta uma autodisciplina mental ainda frágil. Após um 

período de tempo, que varia de acordo com cada indivíduo, a criança não consegue 

manter sua atenção na atividade proposta e volta-se para outras atividades, neste 

caso para brincadeiras ficcionais. 

 

Só há brincadeira se houver satisfação de subtrair 
momentaneamente o exercício de uma função às restrições ou 
limitações que sofre normalmente de atividades de certa forma mais 
responsáveis, ou seja, que ocupam lugar mais eminente nas 
condutas de adaptação ao meio físico ou ao meio social. A 
desintegração passageira pressupõe a integração habitual. 
(WALLON, 2007, p. 59) 

 

Wallon (2007, p. 63-64) afirma que com “a ficção introduz-se na vida mental o 

uso de simulacros”. O simulacro, prelúdio da representação, é um ato sem objeto 

real. Assim, nas cenas descritas, as crianças utilizaram lápis no lugar de espadas, 



60 
 

caixas no lugar de armadura, lápis e papel no lugar de projétil e arma. Elas divertem-

se com a imaginação, por isso os brinquedos que mais lhes agradam não são os 

realistas, que limitam sua fantasia, são aqueles sobre os quais podem criar 

livremente. Quanto menos se parecem com o objeto real, mais livre se sente a 

criança para fantasiar. Algumas vezes há ausência de qualquer tipo de objeto, 

apenas o gesto é utilizado.  

 

O simulacro, com efeito, já não é mais o próprio objeto. Ele é o 
substituto do objeto, substituto ora mais semelhante ora mais 
estilizado, de intenção ora mais prática, ora mais lúdica ou estética. 
Mas ainda se liga ao objeto de maneira bem concreta através da 
ação que torna como que concreto o objeto para o qual ele tende. 
(WALLON, 2008, p. 177-178) 

 

Estas cenas anteriores, que apresentaram simulacros, envolviam apenas 

crianças e basicamente gestos; contudo, houve momentos em que as crianças 

chamaram adultos para participar de suas brincadeiras de faz de conta e fizeram 

uso não só de gestos como também de linguagem oral. 

A seguir, apresentarei dois episódios ocorridos no 1º ano B, turma na qual 

observei mais momentos de brincadeiras livres, não dirigidas. 

Os alunos do 1º ano B teriam aula na Sala de Leitura, porém a Professora 

Orientadora de Sala de Leitura (POSL) havia faltado e a Profª Giovana resolveu 

levar os alunos ao pátio. Ela comentou que se não fizesse isso, eles ficariam muito 

tempo na sala de aula. Pediu que formassem uma roda. Alguns alunos não queriam 

participar e ela teve de insistir para que isso acontecesse. Quando a roda estava 

formada, a professora propôs brincarem de lenço atrás. Após meia hora, alguns se 

desinteressaram pela brincadeira e começaram a sair da roda. Vendo isso, a Profª 

Giovana comentou com os alunos que geralmente quando a brincadeira tinha regras 

eles não queriam participar. As crianças começaram a pedir que os deixassem 

brincar livremente e a professora concordou. Se considerarmos o brincar como uma 

atividade livre, a atividade proposta pela professora (lenço atrás) não pode ser 

considerada uma brincadeira uma vez que foi imposta, tanto que teve de insistir para 

conseguir a participação de todos. O adulto, muitas vezes, propõe à criança 
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atividades que julga prazerosas, porém “os „convites‟ para participar de uma 

„brincadeira‟ são freqüentemente convocações que não prevêem a recusa” 

(DANTAS, 2002, p. 112) e a imposição pode acabar com o prazer da atividade.  

A ideia de Wallon (2007, p. 54) de que o brincar se confunde com a própria 

atividade infantil “enquanto esta permanecer espontânea e não receber seus objetos 

das disciplinas educativas” é corroborada pelos estudos de Matti Bergstrom e Pia 

Ikonen (apud HADDAD; HORN, 2011), pesquisadoras finlandesas que, em artigo 

publicado na revista Infância na Europa, apresentam uma abordagem do espaço sob 

a ótica do desenvolvimento neuropsíquico.  

 

Para elas, nosso cérebro tem dois hemisférios, sendo que o mais 
primitivo, chamado de tronco cerebral ou “cérebro arcaico”, integra 
sinais de “caos”, enquanto que o neocórtex, mais extenso e base das 
funções sensório-motoras, transmite sinais de “ordem”. O neocórtex, 
a área do cérebro que processa os componentes da ordem e da 
lógica, ainda não está totalmente desenvolvido nas crianças antes 
dos 7 anos. Isso explicaria o fato de o comportamento delas muitas 
vezes parecer “caótico”, pois estão mais sujeitas a seus sentimentos 
internos e às necessidades imediatas... 
[...] Na criança, a “imagem mental livre”, também chamada de sonho, 
é muito mais profunda do que nos adultos porque o neocórtex se 
desenvolve mais lentamente e, consequentemente, os sinais de 
“caos” são mais fortes que os sinais de “ordem”. É esta imagem 
mental, denominada pelas autoras de “mundo dos possíveis”, que se 
reverte em alimento para o desenvolvimento do cérebro e matéria-
prima para a criatividade, pois dispõe de material psíquico necessário 
à percepção dos possíveis realizáveis (ou não) no ambiente externo. 
Para as autoras, atividade lúdica e criatividade são sinônimos. 
Ambos os processos implicam a criação da ordem a partir do caos. 
Em ambos os casos, a ordem estabelecida é perturbada para dar 
nascimento a novos pensamentos fortuitos. Muitas vezes, a ideia de 
que as atividades lúdicas preparam a criança de forma eficaz para a 
vida na sociedade leva à organização de tais atividades, de forma a 
reproduzir o mundo lógico e ordenado dos adultos e não a lógica das 
crianças. Atividades estruturadas desta forma não permitem que a 
força caótica do tronco cerebral seja acionada para eliminar qualquer 
criatividade. É a brincadeira livre que permite à criança penetrar no 
mundo dos possíveis e lhe oferece a liberdade necessária ao seu 
desenvolvimento cerebral. (HADDAD; HORN, 2011, p. 49-50) 
  

Voltando à explicação do contexto em que ocorreu o episódio, a professora 

providenciou material como bolas e bambolês. Alexandre desmontou um bambolê 

para brincar de telefone: uma pessoa falava em uma das extremidades enquanto a 
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outra escutava na extremidade oposta e os papéis de falante e ouvinte iam se 

alternando. 

Alexandre estava brincando de telefone com o bambolê, porém ele não 

conseguia falar porque colocava a extremidade do bambolê dentro da boca. 

Quis que eu brincasse com ele. O diálogo foi mais ou menos o seguinte, após 

os cumprimentos iniciais: 

─ Onde você está, Alexandre? 

─ Estou preso. 

─ Preso onde? 

─ No parque. Eu preciso de ajuda. Fala para a Profª Giovana vir me ajudar. 

A professora também entrou na brincadeira. Aproximou-se dele: 

─ Oi, Alexandre! O que aconteceu? 

─ Eu estou preso. Você precisa me ajudar! 

─ Como eu posso te ajudar? 

─ Você precisa pegar as chaves. 

A professora foi até a arquibancada, pegou suas chaves, voltou para perto de 

Alexandre e fingiu que estava abrindo a porta da cela. 

─ Rápido! Os policiais estão atrás de mim! 

─ Onde? 

─ Ali! Olhe a policial Ana.  

Ana entrou na brincadeira e foi atrás de Alexandre. Eles se distanciaram e não 

observei o que fizeram. Pouco tempo depois, eu estava de pé e Alexandre 

pediu que eu o escondesse da Ana. Olhei para a menina, que estava sentada 

na arquibancada, e ela sorriu. Disse que ele poderia sair, pois ela não estava 

vendo. Ele se afastou. (1B 14/15) 

 

O episódio a seguir ocorreu durante a aula de Educação Física. O professor 

entregou bolas, bambolês e cordas para que brincassem livremente. 

Felipe usava no pulso um relógio de papel que ele mesmo fizera. Elogiei o 

relógio e perguntei sobre uma dobradura que ele havia levado para a aula. Ele 

disse que levara para brincar no recreio e que poderia guardá-la no bolso. 

Contou-me que tinha um celular caso precisasse falar com o pai. Começou a 

procurar nos bolsos da bermuda. Achou e mostrou-me: era um celular de 
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papel. Era um pedaço de papel dobrado em dois, do tamanho de um celular. 

Na frente ele desenhou o visor com um fundo de tela e as teclas e abrindo 

havia um chip. 

Felipe perguntou se eu queria o número do celular. Respondi que sim. Depois 

falou o número, mas disse que se eu ligasse iria cair no celular do primo dele. 

(...) 

Felipe abriu um bambolê e pediu que eu colocasse uma extremidade no 

ouvido, então ele falou para que eu escutasse: era um telefone. Ele foi pegar 

mais bambolês. Abriu e uniu uns quatro bambolês, depois subiu na 

arquibancada, o mais alto que os bambolês permitiram. Eu fiquei com uma 

extremidade e ele com outra. Como eu não estivesse escutando, ele resolveu 

substituir um dos bambolês, o que acabou dando certo. Então iniciamos uma 

conversa “telefônica”. Ele fingiu estar me ligando enquanto escalava uma 

montanha. Perguntei qual e ele respondeu que era o Everest. Comentei que 

era corajoso e perguntei se havia levado o material necessário. Ele respondeu 

que tinha só uma mochilinha. Perguntei como faria para escalar se não tinha o 

equipamento. Ele respondeu que tinha superpoderes: podia voar e tinha o 

poder sobre o ferro. Perguntei como funcionava esse último poder. Ele explicou 

que só precisava ter ferro por perto. Perguntei se no Everest tinha ferro e ele 

respondeu que tinha muito. (1B 12/15) 

Partiu das crianças, tanto de Alexandre quanto de Felipe, a iniciativa de 

chamar um adulto para participar da brincadeira. O Alexandre pediu que eu 

brincasse com ele, depois, envolveu a professora, dizendo que precisava da ajuda 

dela para se libertar. Ela atendeu prontamente ao convite, participando da 

brincadeira. O menino parecia contente com a cumplicidade da professora. 

Já o Felipe não me pediu explicitamente para brincar, porém envolveu-me em 

sua brincadeira. Aliás, iniciou com uma conversa sobre o relógio de papel que ele 

havia feito, a seguir sobre o celular, para depois, finalmente, pedir que eu segurasse 

uma das extremidades do bambolê. Na verdade, a conversa sobre o relógio e o 

celular já fazia parte de um faz de conta, entretanto, ao me alertar de que se ligasse 

no número que me havia dado a ligação cairia no celular do primo, Felipe fugiu por 

um instante da ficção, indicando estar ciente da diferença entre ficção e realidade.  
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Janet4 mostrou claramente que a criança não se ilude com os 
simulacros que utiliza. Se brinca de comidinha com pedaços de 
papel, sabe perfeitamente, embora os batize de guloseimas, que 
continuam sendo pedaços de papel. Diverte-se com sua livre 
imaginação a respeito das coisas e com a credulidade cúmplice que 
às vezes encontra no adulto. Pois, ao fingir acreditar, superpõe às 
outras ficções mais uma, com que se diverte. (WALLON, 2007, p. 66) 

 

Outro ponto que gostaria de destacar é a riqueza de detalhes com que Felipe 

confeccionou os objetos – relógio e celular. Isso, a meu ver, demonstra um grande 

senso de observação. Segundo Wallon, a criança está sempre alternando 

observação e ficção, embora quando esteja absorta em uma, não se desprenda 

totalmente da outra. “Suas observações não estão ao abrigo de suas ficções, mas 

suas ficções estão saturadas de suas observações” (WALLON, 2007, p. 67). 

Os dois meninos imaginaram-se em lugares bem diferentes de onde 

realmente estavam. Alexandre substituiu o pátio por um parque e imaginou-se 

dentro de uma cela. Felipe subiu nas arquibancadas e imaginou-se no Everest, 

detentor de superpoderes. O pensamento permite infinitas possibilidades e é por 

meio da linguagem oral, e nessa idade ainda por gestos, que ele se expressa e se 

faz conhecer. 

 

A idéia de liberdade e as de ficção e fantasia mantêm grandes 
afinidades. Na história que inventa, assim como nos jogos 
simbólicos, a criança desfruta de liberdade máxima. Ela pode ser o 
que quiser, criar a realidade que bem lhe aprouver. A onipotência 
ficcional é o maior atrativo para inventar histórias. (DANTAS, 2002, p. 
115) 

 

Assim, a imitação, que se desenvolve no plano motor, contém em si o gérmen 

da representação, que opera no plano das imagens e dos símbolos. Os simulacros, 

de acordo com Wallon (2008, p. 222), introduzem “na situação presente fatores 

momentaneamente ausentes” e, paulatinamente, transformam-se em “meios de 

evocação com semelhança menos imediata com as coisas”. Entretanto, à medida 

                                                           
4
 Pierre Janet (1859-1947) – Médico e psicólogo francês. Seu pensamento original foi expresso em 

estudos sobre as neuroses, sobre a angústia e o êxtase, sobre a memória e o tempo, sobre a 
inteligência antes da linguagem, à qual aplicou as normas da psicologia do comportamento. 
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que a representação vai evoluindo, necessita cada vez menos do movimento; “a 

motricidade em sua dimensão cinética tende a se reduzir, a se virtualizar em ato 

mental” (DANTAS, 1992, p. 38). 

Enquanto a representação não se estabelece totalmente, o pensamento ainda 

precisa do movimento para se expressar.  

A Profª Luísa chegou e explicou que iriam participar de um concurso a fim de 

escolher a capa dos cadernos para 2012. Mostrou um caderno com vários (seis 

ou oito) desenhos que haviam vencido o concurso em anos anteriores, sendo 

que um deles era de uma aluna da escola. A cada ano é apresentado um tema, 

o deste ano é “Cuidar do outro, cuidar do mundo”.  

A professora mostrou pinturas de Tarsila do Amaral e Portinari. Ao mostrar o 

quadro Os Retirantes, perguntou se achavam que aquilo era cuidar do outro. 

Um menino respondeu que não, que aquilo era matar. Outro aluno respondeu 

que sim, pois a mãe estava com o bebê no colo.  

Um aluno disse que se aquilo fosse matar eles estariam se atacando, porém, 

para se expressar disse: “Eles estariam assim, ó...” e fez um gesto como se 

estivesse atacando alguém com uma faca: as duas mãos juntas, fechadas, 

acima da cabeça, como se segurassem o cabo de uma faca ou adaga, 

movimentavam-se para frente e para baixo. (1C 9/13) 

  

Uma mesma imagem, o quadro Os Retirantes de Portinari, foi interpretada de 

formas diferentes. Diante da pergunta da professora, uma criança respondeu que 

aquela cena não expressava o cuidado com o outro, pois possivelmente associou a 

magreza excessiva dos retirantes com falta de cuidado e morte. Outro aluno focou 

sua atenção em um detalhe do quadro: a mãe com o bebê; então se a mãe 

segurava a criança significava que cuidava dela. Um terceiro aluno discordou do 

primeiro dizendo que aquilo não era matar, porém não conseguiu, por meio de 

palavras, explicar como seria aquele quadro se as pessoas estivessem se matando; 

precisou dos gestos para dizer que as pessoas estariam se agredindo, se 

esfaqueando.  

 

Como os mecanismos da ação são ativados antes dos da reflexão, 
quando quer imaginar uma situação não consegue fazê-lo se antes 
não se envolver de alguma forma com ela por meio de gestos. O 
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gesto precede a palavra, depois vem acompanhado dela, antes de 
acompanhá-la, para finalmente fundir-se em maior ou menor medida 
a ela. A criança mostra, depois conta, antes de conseguir explicar. 
(WALLON, 2007, p. 157-158) 

 

Falta vigor à ideia para se formar, então precisa recorrer ao gesto. O aparelho 

motor ainda prevalece sobre o aparelho conceitual. A evolução da linguagem 

possibilitará o fortalecimento da representação e, consequentemente, do 

pensamento. “A linguagem, capaz de conduzir o pensamento, é também capaz de 

nutri-lo e alimentá-lo; estruturam-se reciprocamente: produto da razão humana, ela 

acaba, no curso da história, por se tornar sua fabricante” (DANTAS, 1992, p. 44).    

 

 

3.1.4 Movimento e Autodisciplina Mental 

 

A autodisciplina mental ou atenção é uma capacidade que surge por volta de 

seis anos e permite à criança permanecer mais tempo atenta a uma mesma 

atividade, desconsiderando estímulos ambientais que não estejam relacionados a 

ela. Isso é possibilitado pela maturação dos centros nervosos de discriminação e de 

inibição, bem como pela influência do meio social.  

A professora perguntou quem queria ajudar a entregar o Caderno de Apoio. 

Vários alunos levantaram a mão. Ela chamou alguns. Depois que todos haviam 

recebido, ela pediu que abrissem na página 33 e leu o título da unidade com 

eles. Pediu que circulassem a palavra bichos e, inquirindo os alunos, identificou 

os animais que estavam nas ilustrações. 

Hoje Fernando parecia mais concentrado, interessado no conteúdo. Quando 

não entendeu o nome do animal dito pela professora, perguntou para mim, que 

estava bem perto dele. Também perguntou para a Marina, que era seu par, o 

que estava escrito em um balão. No início da aula, escutou com atenção a 

leitura dos quadrinhos que Marina fez para ele. (1C 8/13) 

 

A Profª Carla começou a ler uma história sobre o saci, em um livro trazido pelo 

Lucas. A maioria das crianças estava atenta. 
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(...) 

Gabriela chupava o dedo, enquanto escutava a história. 

Ana Laura estava com a boca entreaberta, quase não piscava os olhos. (1C 

9/13) 

Quando o professor se depara com situações harmoniosas como essas, 

acredita que a atenção é uma aptidão autossuficiente. Entretanto, quando a atenção 

realiza-se parcialmente, “com lacunas, enfraquecimentos, intermitências, torna-se 

então visível a falta de coerência e a diversidade de factores e de condições de que 

resulta a atenção” (WALLON, 1975g, p. 369), ou seja, é por meio da desatenção que 

percebemos a importância da atenção. 

A Profª Carla relatou que trabalhava semanalmente com o Projeto Amigos do 

Zippy5. Trata-se de um programa de educação afetiva para crianças de seis a sete 

anos. Ensina a lidarem com as dificuldades do dia a dia, a identificarem seus 

sentimentos e conversarem sobre eles. A professora chamou alguns alunos para 

lerem os combinados:  

Levante a mão se quiser falar. 

Falem um de cada vez. 

Ouçam uns aos outros. 

Não diga coisas desagradáveis. 

Pense em coisas legais para dizer aos outros. 

Você não precisa falar se não tiver vontade.  

Depois realizou com os alunos alguns exercícios respiratórios.  

Oséias foi até a carteira do Lucas e do Fernando e ficaram movimentando um 

lápis de um para outro por meio de sopros. A professora deu-lhe uma bronca. 

Então, Oséias foi até sua carteira e, quase que imediatamente, saiu e foi até a 

Milena e começaram a soprar o lápis para movimentá-lo sobre a superfície da 

carteira. Novamente a professora chamou sua atenção. Ele foi ao centro da 

sala, deitou-se e começou a rolar, fazendo de conta que havia uma arma em 

sua mão e que estava atirando na direção do Tarcísio. 

                                                           
5
 Para saber mais sobre este projeto, consultar www.amigosdozippy.org.br 
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Vivian tirou os lápis de cor do estojo e começou a organizá-los um ao lado do 

outro. A professora pediu-lhe para guardar. Ela guardou os lápis no estojo, 

mas manteve este sobre a carteira. 

Tarcísio e Vinicius arrancaram folhas do caderno e começaram a dobrá-las. 

Lucas estava sentado sobre uma das pernas e a professora chamou sua 

atenção. Ele sentou-se com as pernas viradas para frente. Depois pegou 

vários lápis para soprar, porém percebeu que a professora estava olhando 

brava e começou a recolhê-los. 

A professora perguntou como é que sabemos se alguém está nos escutando 

ou não. Vivian respondeu que tem de olhar para a pessoa que está falando. A 

professora citou o nome de vários alunos que classificou como atentos: Leila, 

Tainá, Vivian, Cristiano, Mônica, Elaine, Bianca. Em seguida, chamou Nicolas 

para uma dramatização: ele interpretaria uma pessoa que não escuta o outro.   

Na dramatização, a professora falava e Nicolas pulava, virava de costas, não 

olhava para ela. As crianças e a professora riram. Ela pediu que batessem 

palmas para a interpretação do colega. 

Lucas estava de pé defronte a Fernando, que estava sentado. Lucas dava 

petelecos no lápis para que ele chegasse até o amigo. 

Paulo empurrava e puxava a carteira, aumentando a distância, depois 

começou a impulsioná-la com os pés até que os livros, que estavam 

guardados nela, caíram no chão. 

Tarcísio e Marcos ficaram olhando através da janela. 

Vinicius não olhava para a professora enquanto esta falava. Ele chamou 

Oséias, que foi se arrastando. Vinicius pôs a mão no ombro do Oséias, 

abraçando-o. Oséias tocava um instrumento imaginário, provavelmente um 

violão. Vinicius andava pela sala engatinhando. 

Duas meninas estavam fazendo uma dramatização, mas Oséias não olhava 

para elas. Pegou uma fita métrica, enrolou-a e lançou-a como uma serpentina. 

(1C 5/13)  

O tema da aula era justamente a escuta do outro. Como sabemos se alguém 

está nos escutando ou não? Esta foi a pergunta da professora, cuja resposta, dada 

por Vivian, foi que temos de olhar para aquele que fala. Essa ideia foi expressa pela 

professora em duas ocasiões, durante o período de observação. 



69 
 

Gregório mexeu nas coisas da colega que estava sentada com ele, depois se 

virou para trás e assim permaneceu por um tempo até que a professora disse: 

“Para prestar atenção tem que olhar para mim!” (1C 3/13) 

A professora estava explicando que a professora de Artes mandara material 

para que eles fizessem o cartão para os pais. 

Oséias estava brincando com a tesoura. A professora mandou que devolvesse 

a tesoura que lhe emprestara. Ele não a entregou para a professora. A 

professora insistiu, mas ele não a devolveu. Ela começou a se impacientar e 

mandou que a colocasse sobre a mesa. Ele levantou rindo e jogou a tesoura 

sobre a mesa. 

Vinicius estava raspando a beirada da carteira, primeiramente sentado, depois 

foi contornando a carteira agachado. 

Lucas rolava três lápis na carteira. 

A professora repreendeu os alunos dizendo que para prestar atenção é preciso 

olhar para a pessoa. (1C 10/13) 

Em ambas as atividades, o estímulo era, em parte, visual. A primeira consistia 

em identificar o título, figuras e seções de um jornal. Na confecção do cartão para os 

pais, a professora estava mostrando o cartão em branco, emoldurado, e orientando 

onde desenhar. Quando o estímulo é visual, parece ser necessário que a pessoa 

mantenha o foco do olhar na direção do estímulo, contudo, tratando-se de estímulo 

auditivo, não parece necessário. A criança é capaz de escutar uma história enquanto 

desenha ou mexe com algum objeto. 

O tempo todo em que a professora esteve trabalhando com o jornal, Lucas 

manteve-se distraído com duas figurinhas, entretanto, quando ela perguntou 

sobre a silhueta que estava na capa do caderno de esportes, ele voltou seu 

olhar para o jornal e respondeu corretamente: Pelé. (1C 3/13) 

São comuns cenas como a descrita acima em que as crianças parecem 

desatentas, ocupadas em realizar atividades diferentes da proposta, mas que 

surpreendem o professor ao responder ou comentar sobre o que está em discussão. 

Pereira (1992) afirma que a escola possui um conceito incompleto de atenção, pois 

considera somente a atenção concentrada (focalização da consciência) e não leva 

em conta a atenção distribuída. Em sua pesquisa, na pré-escola, relatou que as 
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atividades realizadas com as crianças de seis anos exigiam atenção concentrada e 

posição sentada. “Dirigir os olhos para focos diferentes do exigido pela professora – 

para os lados, para trás, para objetos sobre a mesa – eram atitudes vistas como 

transgressão nos momentos em que a solicitação era prestar atenção numa 

explicação” (PEREIRA, 1992, p. 89). 

Por outro lado, houve episódios em que as crianças não conseguiram se 

desligar de uma atividade que realizavam para atender à solicitação da professora, e 

outros em que não conseguiram fixar sua atenção em nada. 

Milena e Nicolas, no começo da aula, só conversavam, depois arrancaram uma 

folha de caderno para desenhar. 

(...) 

Teve início a aula de Geografia. A professora perguntou quem se lembrava de 

uma atividade realizada no Caderno de Apoio de Matemática, na qual era 

preciso dizer que salas estavam à direita e à esquerda de uma menina. (...) 

Explicou que iriam realizar uma atividade parecida: olhar as outras salas do 

andar. Entregou um caderno para Bianca e encarregou-a de fazer as 

anotações.  

(...)  

A professora pediu que Susana levasse o João Paulo, enquanto ela formava as 

filas. As crianças ficaram agitadas.  

(...)  

Nicolas e Milena ainda estavam desenhando. A professora saiu com a turma e 

eles continuaram desenhando. (1C 3/13) 

Tratava-se de um trabalho oral, porém, Milena e Nicolas pegaram o caderno. A 

professora comentou que no momento de fazer a lição eles não queriam pegar 

o caderno e pediu que o guardassem. Nicolas obedeceu, mas Milena apenas o 

abaixou para esconder da professora. Abriu em uma página em branco e 

começou a desenhar. Nicolas pegou seu caderno novamente e também 

começou a desenhar. (1C 5/13) 

Nicolas estava com um bonequinho do Smurf e Milena com um carrinho. Eles 

haviam trocado de brinquedo. Nicolas movimentava o boneco juntando suas 

mãozinhas e Milena movimentava o carrinho. A professora pediu que 
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guardassem os brinquedos. Eles não fizeram isso e um pouco depois, quando 

estavam brincando, a professora recolheu os brinquedos. (1C 8/13) 

Nesses episódios Nicolas e Milena dedicaram-se a atividades que lhes davam 

prazer e não conseguiram desvencilhar-se delas para realizar as atividades 

propostas pela professora. Trata-se da perseveração. Em outros momentos 

aconteceu o inverso. 

A professora estava dando uma atividade matemática. 

Gregório arrancou uma folha do caderno, enrolou e amassou em forma de L. 

Segurou pelo lado mais comprido e, dentro do rolinho, no lado mais curto, 

colocou um lápis. Fazia um movimento para frente que projetava o lápis. Era 

uma arma e seu projétil. Tarcísio também fez uma e ficaram brincando com 

elas até quase o final da aula, quando a professora tirou o papel deles. 

(...) 

Paulo bateu uma régua na carteira até quebrá-la. O lugar em que a régua se 

partiu ficou pontiagudo. O menino circulou pela sala segurando a régua com a 

ponta para cima. 

Depois Paulo fez uma bolinha de papel. Arremessava-a para cima e pegava, 

chutava para cima. Durante o tempo em que eu permaneci na sala, Paulo não 

sentou para fazer a tarefa. 

Tarcísio pegou um plástico que estava sobre a carteira do Fernando. Parecia 

uma tampa de xampu. Ficou andando pela sala, raspando esse objeto sobre a 

superfície das carteiras e produzindo um rangido. 

A professora chamou a atenção do Tarcísio. Várias vezes ameaçou levá-lo 

para a diretoria. Ele acabou jogando a tampa no chão. 

Gregório arrancou outra folha de caderno. Fez um aviãozinho e ficou jogando 

pela sala. 

(...)  

Oséias pegou sua garrafinha de água e, brincando, enfrentou seu colega 

usando-a como um bastão. 

(...) 

Oséias pegou um boneco que trouxera de casa e ficou brincando com ele pela 

sala. Colocou-o na horizontal e fingia que estava voando. 
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Gregório e Tarcísio estavam sentados na mesa da professora. Pegaram um 

rolo de fita crepe, tiraram um pedaço e cada um grudou sobre seus lábios. 

Oséias viu e também fez. 

Marcos também pegou seu bonequinho e foi brincar no fundo da sala. 

Tarcísio, Marcos e Gregório rabiscaram a lousa, depois apagaram com as 

mãos, que ficaram sujas de giz. Marcos, de frente para Gregório, movimentava 

as mãos mostrando as palmas sujas. Bateram uma mão na outra levantando 

pó. 

(...) 

Paulo e Lucas fizeram uma cabaninha: encostaram uma carteira na parede, 

puseram uma jaqueta cobrindo a lateral e entraram debaixo dela. 

Oséias abriu e esvaziou a mochila do Tarcísio. Ele estava procurando não sei o 

quê. Foi andando pela sala procurando pelas carteiras. (1C 12/13) 

Gregório dedicou um tempo à confecção e uso da arma de papel, porém 

depois que a professora tirou-lhe o brinquedo, ele fez um aviãozinho de papel e ficou 

jogando, grudou um pedaço de fita adesiva sobre a boca, rabiscou e apagou a 

lousa. Paulo bateu a régua até quebrá-la, arremessou e chutou uma bolinha de 

papel, construiu uma cabaninha com o colega. Tarcísio confeccionou uma arma de 

papel, ficou raspando um objeto de plástico sobre as carteiras, cobriu a boca com 

um pedaço de fita adesiva, rabiscou e apagou a lousa. Oséias brincou com uma 

garrafinha de água, depois com um boneco, esvaziou a mochila de um colega e 

andou pela sala à procura de algo. Foram 45 minutos de aula e esses meninos não 

realizaram nenhuma atividade de matemática. Mesmo em relação às brincadeiras, 

com exceção daquela com a arma de papel, eles despenderam pouco tempo a cada 

uma, mudando rapidamente de uma para outra. Isso é característico da instabilidade 

mental. 

A perseveração e a instabilidade são expressões da inércia mental, ou seja, a 

criança não possui controle sobre suas ocupações, não sendo capaz de mudá-las 

ou de se fixar nelas. Apesar de ser uma característica do estágio anterior 

(personalismo)6, pode ser encontrada na criança de seis anos (estágio pré-

                                                           
6
 A psicogenética walloniana propõe cinco estágios de desenvolvimento: impulsivo-emocional (de 

zero a um ano); sensório-motor e projetivo (de um a três anos); personalismo (de três a seis anos); 
categorial (de seis a onze anos); puberdade e adolescência (de onze anos em diante).  
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categorial), pois ainda não se desenvolveu plenamente a autodisciplina mental. 

Segundo Wallon (2007), somente entre dez e treze anos é que a perseveração e a 

instabilidade diminuem, a criança é capaz de permanecer por mais tempo em uma 

mesma atividade, depende menos dos símbolos concretos e o pensamento torna-se 

mais capaz de abstração. 

O comportamento dos meninos, no último relato (1C 12/13), caracteriza-se 

por intensa atividade motora e instabilidade mental. Isso pode ser explicado pela 

capacidade de acomodação que ainda é lábil, imprecisa e inconsistente. A 

acomodação “traduz-se nas nossas atitudes, atitudes essas que são uma 

preparação para actos determinados e que não deixam de influenciar o curso dos 

nossos pensamentos e dos nossos sentimentos” (WALLON, 1975g, p. 372). As 

atitudes dependem da função tônica, que está intimamente ligada à vida orgânica e 

afetiva. Se o tônus é fraco ou mal regulado, podem manifestar-se insuficiências 

motoras, bem como fragilidade na acomodação afetiva, perceptiva e intelectual. 

No caso de atos motores, a função tônica, muitas vezes, permanece difusa e, 

diante do esforço, falha. Também diante do esforço ou da tarefa assumida, a mente 

se esquiva constantemente devido à inconsistência da acomodação mental. A 

acomodação perceptiva, por sua vez, não consegue acompanhar as variações que 

envolvem o objeto, então a criança vai desviando sua atenção de um para outro 

objeto. “As atitudes, que são o suporte visível das intenções, das disposições que se 

tornaram iminentes, não conseguem perdurar e podem se transformar 

instantaneamente” (WALLON, 2007, p. 74). A atenção voluntária depende, então, do 

amadurecimento dos centros nervosos localizados na região subcortical, 

responsáveis pela atividade tônica, e dos localizados na região cortical, 

responsáveis pela função cinética.  

 

É em todos os estágios e em todos os domínios da atividade nervosa 
que há controle das reações correspondentes por instâncias 
superiores e, conforme a oportunidade, utilização ou inibição. Mas 
esse edifício de disciplinas só pode se realizar gradualmente na 
criança, pois exige ao mesmo tempo a conclusão das estruturas 
anatômicas e a aprendizagem dos efeitos que podem ser tirados 
delas. Donde o desaparecimento muito lento na criança de sua 
instabilidade e de sua atividade disparatada. (WALLON, 2007, p. 75) 
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Assim, a atenção voluntária e o controle do movimento dependem não só da 

maturação orgânica como também da aprendizagem. Nesse processo, cabe ao 

professor garantir que o aluno assimile as noções que não poderiam ser conhecidas 

espontaneamente, ou seja, que dependem do ensino.  

 

A grande dificuldade e o paradoxo do ensino é ter de desviar a 
criança da sua experiência imediata e espontânea para a interessar 
por aquilo que não se relaciona directamente com as suas 
necessidades ou desejos actuais. (WALLON, 1975g, p. 370) 

 

O professor precisa suscitar o interesse, principal estímulo da atenção. O 

interesse expressa-se por meio da atividade e da curiosidade da criança e o 

professor pode, a partir de objetos ou situações do interesse dela, fazer com que 

descubra aos poucos aquilo que se relaciona com esses interesses, ampliando seus 

conhecimentos e estabelecendo relações com o universo objetivo. Segundo Pereira 

(1992, p. 99), se “a tarefa mostra-se interessante para a criança, a sustentação de 

sua atividade na direção de sua realização fica facilitada, pois dilue-se a distância 

entre o objetivo imposto e a motivação espontânea: a criança assume como seu o 

motivo vindo do mundo exterior”. 

Marcos estava trabalhando, concentrado. (1C 9/13) 

Denise chegou com três caixas de brinquedos. Eram peças de monta-tudo e 

alguns bonequinhos. Jaqueline sentou-se com João Paulo. Logo chegaram 

Milena, Nicolas e Marcos, que deixaram de brincar de esconde-esconde para 

brincar com aqueles brinquedos. 

Marcos ficou a aula toda sentado. Montou um beliche, uma pia com torneira, 

depois começou a construir um zoológico. (1C 11/13) 

  

Marcos era um aluno muito agitado que, em sala de aula, não registrava 

praticamente nada. Ficava andando e brincando. Para minha surpresa, na aula de 

Artes (1C 9/13), Marcos ficou sentado por 45 minutos, compenetrado na tarefa que 

consistia em fazer um desenho com o tema “Cuidar do outro, cuidar do mundo”. 

Comentei com Susana, a estagiária do TOF, que me explicou que ele só se 
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concentra quando desenha. Atitude semelhante aconteceu na aula de Educação 

Física. O professor propôs que brincassem de esconde-esconde, João Paulo, 

entretanto, tinha dificuldade de locomoção e não podia brincar disso. Denise, a 

Auxiliar de Vida Escolar (AVE) que o acompanhava, pegou brinquedos de 

montagem para ele. Algumas crianças, entre elas Marcos, trocaram o esconde-

esconde pelos brinquedos. Marcos permaneceu tranquilo e compenetrado. Seu 

comportamento era bem diferente daquele observado em sala de aula. Desenhar e 

montar eram atividades de seu interesse e, sendo este o principal estímulo da 

atenção, Marcos conseguia manter sua atenção voltada para a tarefa.   

Na criança de seis anos, as capacidades de inibição e de discriminação, 

recém-adquiridas, ainda são lábeis, ocasionando intermitências. A instabilidade 

mental dificulta a manutenção da atenção concentrada, uma vez que a criança reage 

a qualquer estímulo de forma indiscriminada. Essa mudança repentina de foco de 

interesse acaba provocando mudanças na postura, características da instabilidade 

motora. Como a criança ainda não é capaz de controlar totalmente sua ação, a 

instabilidade motora torna-se  um empecilho à atenção concentrada.  

A mobilidade da criança na sala de aula provoca uma reação do professor. No 

1º ano C houve várias solicitações da professora para os alunos permanecerem 

sentados ou sentarem-se de forma correta em relação à postura. 

Tarcísio estava, mais uma vez, debruçado sobre a carteira, joelhos no assento 

da cadeira e pés no encosto. Após algum tempo, a professora pediu que ele se 

sentasse direito.  

(...) 

A professora mandou Tarcísio corrigir a postura: sentado com os pés no apoio.  

(...) 

Lucas e Oséias aproximaram-se da professora para ver melhor o jornal. Oséias 

cutucou Lucas e saiu correndo por entre as carteiras, com o outro em seu 

encalce. De repente parou, virou-se para Lucas, fechou os punhos e fez gestos 

de um lutador de boxe. A professora interrompeu mandando que se 

sentassem. 

(...) 
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Tarcísio imitou galinha, batendo contra o tronco os braços flexionados. Além 

dos gestos também reproduziu o som. Foi até a frente da sala. A professora 

mandou que se sentasse. Ele voltou para o lugar e enquanto caminhava, 

sorriu, levantando e abaixando ambos os braços. (1C 3/13) 

 

A meu ver, essa impulsividade motora, intensa no caso dessa turma do 1º C, 

dificulta o processo de ensino-aprendizagem, porém as solicitações posturais por 

parte da professora não irão resolver o problema. A imobilidade não garante a 

atenção. Wallon (1975g, p. 368) afirma que exigir esta atenção é requerer da criança 

um esforço abstrato que a leva ao cansaço e, geralmente, à inibição, podendo até 

mesmo conduzi-la a desenvolver, em relação a determinados professores, “uma 

espécie de torpor reflexo, um reflexo de defesa, como existe no animal e na criança, 

quando a situação é um obstáculo à sua actividade usual ou espontânea”.   

 

3.2 Retomando algumas questões 

 

As relações entre o ser vivo e o meio são de dependência e de 

transformações mútuas. O meio natural atende às necessidades do ser vivo e, ao 

mesmo tempo, atua sobre ele. Por outro lado, o ser humano age sobre o meio 

natural e o transforma. 

 

Tendo em conta a historicidade do meio humano, Wallon concebe, 
pois, a ontogênese como uma sucessão de modos de relação com 
diferentes meios em função dos meios funcionais de que dispõe cada 
idade em cada microcultura. (NADEL-BRULFERT, 1986, p. 21) 

 

A escola, mais do que um meio físico e de ação, é um meio funcional, ou seja, 

possui uma função específica: instruir as crianças e pô-las em contato com novas 

formas de organização e de relações grupais. 
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Atualmente, muitas das crianças de seis anos já frequentaram, escolas de 

educação infantil7, tendo, assim, participado de um meio funcional além do familiar; 

entretanto, o ensino fundamental configura-se de forma diferente, tanto em relação 

aos objetivos e  à organização espacial  quanto às relações interpessoais.  

Cabe à escola de ensino fundamental garantir o contato sistemático da 

criança com a cultura acumulada pela humanidade, fornecendo-lhe instrumentos 

para compreender e agir sobre os diferentes meios, transformando-os e 

transformando-se. Almeida (2011, p. 117) alerta: 

 

[...] se a escola não oferecer recursos para que crianças e jovens, 
nas diferentes etapas de desenvolvimento, executem e exercitem as 
ações que sua evolução funcional já permite, estará tolhendo seu 
desenvolvimento. Com a idade, variam as relações da criança com 
seu meio, e a escola precisa estar atenta a isso. 

 

Por volta de seis anos, a criança passa por várias mudanças somáticas, 

como, por exemplo, a queda dos dentes de leite e o nascimento dos primeiros 

molares permanentes. Há também uma predisposição maior para as doenças 

contagiosas.  

 

A química do organismo da criança também sofre alterações sutis 
que se refletem na sua maior suscetibilidade às doenças infecciosas. 
As otites médias têm nessa altura o seu máximo; os problemas de 
nariz e garganta aumentam de freqüência. [...] Há ainda outras 
modificações importantes relacionadas com o desenvolvimento que 
afetam seus mecanismos da visão e, na realidade, todo o sistema 
neuromotor. (GESELL, 1998, p. 71-72) 

 

É uma idade de transição. Em decorrência das modificações no 

desenvolvimento do sistema nervoso, a criança apresenta novas ações, novos 

sentimentos, novas propensões. “Quando está contente, não se limita a sorrir – toda 

ela dança de alegria. Chora copiosamente, se se sente infeliz, gesticula e esperneia 

                                                           
7
 De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2008), a educação infantil 

atende aproximadamente 72% da população entre quatro e cinco anos de idade. 
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com o desgosto” (GESELL, 1998, p. 76). Utiliza gestos, posturas, palavras para 

expressar suas ideias e sentimentos.  

Na maioria dos países, as crianças passam a frequentar o ensino 

fundamental por volta de seis anos de idade, pois sua maturação psicobiológica as 

torna aptas a certas disciplinas intelectuais e sociais, e “a escola atua como estímulo 

nesse processo de maturação, para dar forma e conteúdo às condutas intelectuais e 

sociais” (ZAZZO, 1975, p. 369-370, tradução nossa).  

Em São Paulo, o ingresso de crianças aos seis anos de idade no ensino 

fundamental teve início em 2010, prazo limite para a implantação do ensino de nove 

anos; contudo, de modo geral, as escolas da rede pública não se prepararam para 

recebê-las, a começar pelo espaço. Vivenciei essa situação como professora: nessa 

época, trabalhava com o 1º ano e logo que as crianças chegaram, perguntaram 

onde era o parque8 e quando iriam brincar. Várias ficaram desapontadas ao serem 

informadas de que não havia parque. O mobiliário era grande demais, então elas 

acabavam se ajoelhando sobre a cadeira para poder alcançar a mesinha; os 

bebedouros eram inalcançáveis, e algumas crianças os escalavam para conseguir 

beber água; os vasos sanitários eram grandes demais, e havia crianças que temiam 

cair dentro deles. Conforme o tempo foi passando, algumas adaptações foram 

sendo feitas, como o rebaixamento de um bebedouro e de alguns vasos sanitários. 

Várias escolas já possuem ou solicitaram um parquinho, entretanto nem todas 

dispõem de espaço para acomodar um. Quanto ao mobiliário, a questão é mais 

complicada, pois as carteiras são utilizadas tanto por crianças de seis anos como 

por jovens de catorze, uma vez que as escolas atendem ao ensino fundamental I e 

II. 

A escola em que foi realizada a pesquisa não possui parquinho, contudo há 

acesso para um pequeno parque público, no qual as crianças brincam 

acompanhadas pelo professor ou pelo grupo bandeirante. Um bebedouro e alguns 

vasos sanitários foram adaptados para as crianças menores.   

A forma como a escola concebe e organiza o espaço interfere na 

aprendizagem, estimulando-a ou limitando-a. De acordo com Horn (2004), na região 

                                                           
8
 É conhecido como parque ou parquinho o local onde há brinquedos como escorregador, gira-gira, 

balanço, gangorra etc. 



79 
 

da Reggio Emília, norte da Itália, nas escolas municipais infantis, toda a comunidade 

escolar é que discute e planeja como os espaços serão estruturados, refletindo a 

cultura própria de cada realidade. O espaço é visto como um elemento curricular 

planejado para facilitar a interação entre crianças e objetos e entre si, favorecendo, 

portanto, a aprendizagem.  

Aqui, por enquanto, o espaço não é visto dessa forma. Ele faz parte do 

conteúdo curricular, especialmente em Matemática e Geografia: localização 

espacial, direções, trajetos, lateralidade etc., no entanto, a escola como um todo não 

pensa no planejamento do espaço para colaborar com a aprendizagem. Muitas 

vezes isso é feito pelo professor, em função da atividade a ser desenvolvida. Faz 

parte também da prática de alguns professores a organização de “cantos” diversos, 

como: canto da leitura, canto do desenho, canto da modelagem, canto dos jogos de 

montar etc. A distribuição dos objetos (livros, jogos, papéis, tinta, lápis, massinha 

etc.) no espaço favorece a atividade práxica e a interação entre as crianças. Nesse 

sentido, a organização do espaço favorece a organização do grupo.  

Principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, é preciso que o 

espaço favoreça o movimento e a interação entre as crianças. Elas necessitam 

movimentar-se no espaço, vivendo-o física e geograficamente a fim de desenvolver 

a percepção espacial. Esta percepção evolui para uma intuição espacial, que 

possibilita às pessoas distribuir e ordenar objetos no espaço e que é um anúncio do 

espaço mental. O espaço mental possibilita operar as questões espaciais em nível 

representacional e é condição para o desenvolvimento do pensamento. 

 

Reconhecer que as crianças têm uma grande necessidade de 
movimento e que a evolução das funções do domínio do 
conhecimento se dá a partir do movimento leva o professor a 
compreender que a criança imobilizada enfrenta condições adversas 
ao processo de aprendizagem. (PRANDINI, 2004, p. 44) 

 

Nessa fase a criança necessita de movimento. É por meio do movimento 

corporal que ela vive dinamicamente o espaço. É por meio da imitação – movimento 

postural – que ela ajusta seus gestos para reproduzir o modelo, acrescentando um 

toque seu, e que dá os primeiros passos em direção à representação. É o simulacro 
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– movimento e ficção – que a aproxima cada vez mais da representação 

propriamente dita. Assim, é importante que o professor tenha conhecimento da 

importância do movimento no desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança, a fim 

de que possa contemplá-lo em seu planejamento. Às vezes, intuitivamente, o 

professor faz isso em sua prática cotidiana. Por exemplo, a Profª Giovana não tinha 

esse conhecimento da teoria, porém, em várias situações, integrou o movimento às 

atividades propostas, mesmo não estando registrado no planejamento. A meu ver, é 

importante que os professores conheçam as teorias de desenvolvimento infantil para 

que possam implementar sua prática pedagógica, pois nem todos têm a experiência 

e a percepção da Profª Giovana. 

A integração do movimento às atividades possibilita, inclusive, uma gestão da 

classe mais tranquila, pois há alternância entre momentos que exigem certa 

contenção de movimentos e momentos em que o movimento é solicitado. Desse 

modo, o movimento deixa de ser fonte de conflito, uma vez que o professor não 

exige da criança imobilidade por longos períodos de tempo. 

 

É preciso lembrar que o professor é também uma pessoa completa, 
com afeto, cognição e movimento, afetado pelo aluno com quem se 
relaciona, e, ao propiciar um ambiente mais adequado ao 
desenvolvimento desse aluno, promove, em si próprio, modificações 
no desempenho de seus papéis. Professor e aluno – o eu e o outro – 
são sempre complementares, e a modificação no espaço de um 
interfere no espaço do outro. (ALMEIDA, 2004, p. 138) 

 

Muitas vezes, o motivo de a criança não atender às solicitações do professor 

para permanecer parada ou concentrada em uma tarefa não se deve a sua falta de 

vontade, mas, sim, à maturação dos centros nervosos de inibição e discriminação 

que ainda não se completou. A atenção concentrada e o controle do movimento 

estão ligados a esse amadurecimento, pois dependem da inibição ou seleção de 

estímulos exteriores que não estejam vinculados à tarefa ou ação em questão. 

Essas funções recém-adquiridas, pelo fato de ainda não haverem se consolidado, 

apresentam intermitências, ou seja, ora a criança é capaz de conter os movimentos 

e dedicar-se a uma atividade proposta mantendo voluntariamente sua atenção, ora 

atende a qualquer estímulo externo e movimenta-se continuamente.  
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Além da maturação orgânica, o desenvolvimento da atenção concentrada e 

do movimento virtual9 dependem da aquisição de conhecimentos. Estes, por sua 

vez, dependem da aprendizagem. Com isso, percebe-se a importância fundamental 

do ensino para o desenvolvimento dessas funções. Muitas vezes, nós, professores, 

as consideramos como já consolidadas, exigindo das crianças de seis anos atenção 

e imobilidade, quando parte desse processo depende do nosso desempenho 

profissional. 

Cabe ao professor propor tarefas que despertem o interesse da criança, uma 

vez que o interesse estimula a atenção. Partindo desse tipo de atividade, o professor 

pode encaminhar o processo de ensino e aprendizagem para que ela adquira os 

conhecimentos almejados.  

Outro ponto a que o professor deve estar atento é a duração de cada 

atividade. Em sua pesquisa, Pereira (1992) considera mais adequado, para a faixa 

etária em questão, que as atividades sejam mais curtas e sugere, em caso de 

atividades mais complexas e longas, que sejam divididas em etapas. Verifiquei, em 

meu estudo, que as atividades que envolviam discussão e atenção centralizada na 

professora, a qual geralmente mantinha o material (livro ou jornal, por exemplo) em 

suas mãos, acabavam acarretando desatenção e intensificação do movimento 

corporal. 

Para o desenvolvimento da capacidade de atenção ou autodisciplina mental 

também contribuem os progressos da função simbólica e da linguagem. No início, a 

função simbólica é frágil e a criança necessita do gesto para expressar-se. À medida 

que a criança domina os signos culturais, que consegue expressar-se por meio da 

linguagem e que o pensamento se fortalece, o movimento tende a diminuir e torna-

se movimento simbólico, isto é, referente ao plano das representações.    

Uma forma de a escola colaborar com o desenvolvimento da representação é 

propiciar espaço e oportunidade para brincadeiras livres, ou melhor, de ficção, nas 

quais a criança possa exercitar a função representativa que vem despontando. 

Podem ser oferecidos objetos e materiais que estimulem a imaginação e sirvam de 

suporte à sua fantasia, como: toquinhos de madeira, cubos, esferas, papéis, tecidos 

                                                           
9
 Movimento virtual é aquele concebido no plano mental. A execução do movimento é planejada por 

meio do pensamento. 
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etc. Outra possibilidade é que a criança tenha acesso a áreas verdes onde possa 

coletar material para suas brincadeiras, como: folhas, gravetos, pedrinhas, 

animaizinhos etc. Mesmo que nada disso seja possível, a criança pode dar asas à 

imaginação sem qualquer tipo de objeto, o que importa é planejar tempo e espaço 

para que tais brincadeiras se realizem. É desejável que o professor esteja aberto 

para embrenhar-se no universo imaginário, pois, muitas vezes, a criança o chama 

para participar de suas brincadeiras e, quando o convite é aceito, ela se compraz 

com essa cumplicidade. É interessante que, nesse faz de conta, ela sabe distinguir 

perfeitamente o ficcional do real, sendo que suas fantasias estão impregnadas de 

suas observações e de seus conhecimentos. 

Para encerrar, volto à pergunta inicial deste estudo: Como está sendo tratada 

a motricidade das crianças de seis anos no ensino fundamental? A motricidade, em 

sua dimensão cinética, é um dos pontos que chama a atenção do professor e que 

dificulta a gestão da classe, principalmente se o movimento não for incorporado às 

atividades cognitivas. O professor sensível e experiente percebe a necessidade que 

a criança tem de movimento, mesmo que não conheça as teorias de 

desenvolvimento infantil. Se o professor conhecê-las, tem a possibilidade de 

compreender melhor o que pode ou não exigir de seu aluno e aprimorar sua prática 

pedagógica. Entretanto, Wallon (1975h, p. 366) declara: “A formação psicológica dos 

professores não pode ficar limitada aos livros. Deve ser uma referência perpétua nas 

experiências pedagógicas que eles próprios podem pessoalmente realizar”.   

Parece-me que a escola ainda não tomou ciência de como movimento, 

cognição e afetividade estão imbricados. Sabendo que o desenvolvimento infantil 

depende da maturação orgânica e da aprendizagem, o professor do 1º ano pode, 

então, ser mais tolerante em relação a certas atitudes da criança que independem 

de sua vontade, como desatenção, perseveração e movimentação; e, por outro lado, 

se conscientizar da importância de seu próprio papel nesse processo. Assim, a 

escola tem uma grande responsabilidade frente às crianças: o desenvolvimento da 

pessoa, lembrando que para isso, no que se refere à criança de seis anos, esta 

precisa ser instrumentalizada com os elementos culturais e linguísticos, o que 

favorece o avanço da função simbólica e do pensamento categorial e, 

consequentemente, o refinamento dos gestos e a transformação do ato motor em 

ato mental. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Trabalhando há mais de 25 anos com crianças, principalmente de sete e oito 

anos de idade, observando as mudanças que ocorreram no perfil dos alunos e da 

família, deparei-me com o ingresso de crianças de seis anos no ensino fundamental. 

Trabalhar com essa faixa etária trouxe-me inquietações e dúvidas. Reformulei minha 

prática pedagógica para procurar atender às necessidades dos alunos, tendo por 

base minha experiência e intuição. As incertezas, porém, persistiam, indagava-me 

se estava caminhando na direção certa.  

Ingressei no mestrado com vistas ao aprofundamento de conhecimentos e à 

titulação, entretanto, ao começar a estudar a psicogenética walloniana, percebi que 

esta poderia me ajudar a compreender essas crianças de seis anos de forma que 

aprimorasse minha prática pedagógica. O que mais me inquietava era a 

movimentação excessiva e a falta de concentração delas, sendo que tal 

preocupação era compartilhada por outras professoras. Resolvi, então, estudar a 

dimensão motora, tendo em mente que esta é indissociável da dimensão cognitiva e 

da dimensão afetiva. Li muito e, além de encontrar as respostas que buscava, 

descobri-me pesquisadora. Quanto mais eu lia, mais dúvidas tinha e mais queria 

saber. Estudei as obras de Wallon que tratavam do ato motor (Do ato ao 

pensamento e A evolução psicológica da criança) e para entender melhor sua teoria 

busquei textos de seu discípulo Zazzo e de outros autores que interpretaram sua 

obra, como Tran-Thong e Vitor da Fonseca. 

Esta pesquisa pretendeu compreender como está sendo tratada a motricidade 

das crianças de seis anos que, desde 2010, ingressam no ensino fundamental. A 

opção pela escola pública deveu-se à minha familiaridade com ela, à facilidade de 

acesso e principalmente porque na rede privada, considerando-se as escolas de 

médio e grande porte, a implantação do ensino de nove anos não provocou grandes 

mudanças, uma vez que a criança permaneceu na mesma unidade escolar, no 

mesmo espaço e, possivelmente, com o mesmo conteúdo curricular.  

Um ponto que chamou minha atenção foi a questão espacial. A escola não 

preparou seus espaços para receber as crianças de seis anos. Foram feitas 
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adaptações nos banheiros e bebedouros depois que elas já estavam frequentando a 

escola, porém ainda não há brinquedos, como gangorra, escorregador, trepa-trepa 

etc., nos quais possam exercitar seus movimentos. 

Durante a pesquisa observei que o movimento das crianças é um dos 

problemas enfrentados pelos professores quando se trata de equilibrar gestão de 

classe e gestão de conteúdo, sendo que alguns conseguem lidar melhor com isso do 

que outros. A experiência e a sensibilidade são valiosas aliadas do professor, porém 

é fundamental o conhecimento de uma teoria que norteie sua prática.  

A função principal do professor é fazer chegar ao aluno o conhecimento 

acumulado pela humanidade, atendendo às exigências de seu tempo histórico, 

tendo para isso que balancear a gestão da classe com a gestão dos conteúdos. 

Durante o desempenho das suas funções, pode observar alguns eventos, mas este 

não é seu foco. A função do pesquisador é investigar. O fato de não pertencer ao 

grupo observado permite-lhe manter certo distanciamento, possibilitando observar e 

registrar vários episódios. A análise das informações produzidas neste estudo, como 

pesquisadora, possibilitou-me, como professora, um novo olhar sobre o movimento e 

a desatenção. 

A necessidade de movimento é uma característica da criança de seis anos, 

bem como a falta de atenção e de concentração, todas decorrentes da maturação 

dos centros nervosos de inibição e de discriminação que ainda não se completou. 

Sabendo disso, o professor pode planejar atividades que envolvam movimento, 

atividades com duração mais curta, atividades que exijam mais atenção intercaladas 

com atividades que impliquem em movimento. Desse modo estará respeitando os 

limites da criança e, ao integrar o movimento ao processo de aprendizagem, estará 

facilitando sua própria tarefa de gerir a classe. Faço essa afirmação com base em 

experiência própria. Quando comecei a trabalhar com os alunos de seis anos, em 

2010, logo nos primeiros meses percebi que não poderia trabalhar da mesma forma 

que com os de sete anos. Todos eram muito agitados e não conseguiam se dedicar 

a uma tarefa por muito tempo, então, intuitivamente, passei a dar atividades mais 

curtas entremeadas por atividades que envolvessem movimento. Isso possibilitou 

que eu gastasse menos tempo organizando a classe e pudesse me dedicar mais 

tempo ao conteúdo. 
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Considerando que o fator responsável pelo fortalecimento da função 

simbólica, além da maturação orgânica, são as aprendizagens que o meio 

possibilita, cabe ao professor, na escola, proporcionar o acesso e o domínio dos 

elementos da cultura, bem como colaborar no desenvolvimento da linguagem. 

Quanto mais a representação e a função simbólica evoluem, menos necessário 

torna-se o movimento, até que, finalmente, este se transforma em ato mental.  

Nesse processo, verifiquei que o professor tem um papel de importância. Se 

nós, professores, considerarmos o movimento um empecilho ao nosso trabalho e 

tentarmos imobilizar a criança, primeiramente, estaremos exigindo algo que não 

depende de sua vontade, em segundo, estaremos impedindo que ela se expresse e 

vivencie o espaço e, consequentemente, atrapalhando o desenvolvimento da função 

simbólica. Exigências de imobilidade e atenção por longos períodos de tempo 

podem surtir efeito contrário: impulsividade motora e dispersão.  

Também passei a ver com outros olhos o brincar. Costumava levar as 

crianças para brincar e dava uma atividade dirigida ou propunha uma brincadeira. 

Ainda faço isso quando quero ensinar, por exemplo, uma brincadeira de roda que 

elas não conheçam, mas reservo a maior parte do tempo para brincadeiras livres, 

em que possam se agrupar como desejarem para procurar bichinhos ou folhas, para 

jogos de faz de conta ou para compartilhar seus brinquedos preferidos.  

Agrada-me pensar que esta pesquisa oferece subsídios para que 

profissionais de diversas estâncias educativas possam compreender melhor o 

comportamento infantil, possibilitando-lhes, talvez, novos olhares e reformulações da 

prática pedagógica. Fica aqui registrado o desejo de que possam refletir e agir 

conjuntamente, no sentido de proporcionar uma transição mais amena entre a pré-

escola e o ensino fundamental, possibilitando, tanto aos alunos como a seus 

professores, rotinas mais prazerosas e produtivas na escola.  
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APÊNDICE A – Cronograma de observação 

25/07/11 a 29/07/11 
  horário segunda terça quarta quinta sexta 

 

Bandeirantismo 

13:15-14:00     1º B   1º B 
 

 
14:00-14:45     1º C   1º C 

 

Informática 

14:45-15:30           
 

 
15:30-16:15     

 
    

 

Sala de Leitura 

16:15-16:30 recreio recreio recreio recreio recreio 
 

 
16:30-17:15       1º C   

 

Educação Musical 

17:15-18:00       1º B   
 

 

       

Educação Física 

01/08/11 a 05/08/11 
 

 
horário segunda terça quarta quinta sexta 

 

Artes 

13:15-14:00 1º C     1º C   
  14:00-14:45 1º B     1º B   
  14:45-15:30   1º B 1º C     
  15:30-16:15   1º C 1º B     
  16:15-16:30 recreio recreio recreio recreio recreio 

  16:30-17:15           
  17:15-18:00           
  

        

        08/08/11 a 12/08/11 
  horário segunda terça quarta quinta sexta 

  13:15-14:00   1º B       
  14:00-14:45   1º C   1º C   
  14:45-15:30       1º B   

  15:30-16:15       1º B 1º B 
  16:15-16:30 recreio recreio recreio recreio recreio 
  16:30-17:15 1º B   1º B   1º C 
  17:15-18:00 1º C   1º C     
  

        

        15/08/11 a 19/08/11 
  horário segunda terça quarta quinta sexta 

  13:15-14:00           
  14:00-14:45 1º C   1º C     
  14:45-15:30 1º B   1º C     

  15:30-16:15     1º B     
  16:15-16:30 recreio recreio recreio recreio recreio 
  16:30-17:15   1º B     1º C 
  17:15-18:00   1º C     1º B 
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APÊNDICE B – Transcrição de uma sessão de observação 

 

12/08/2011 
15:25 h às 16:15 h 
Nome da escola – 1º B 
12º conjunto de notas 

 
Ao chegar, encontrei as crianças fazendo uma cruzadinha de personagens da 

Turma da Mônica. Dirigi-me para o fundo da sala. No meio do corredor de carteiras, 

Vitor e Ricardo estavam frente a frente. Um estava com o lápis do outro. Nenhum 

dos dois queria devolver primeiro, mas Ricardo acabou fazendo isso. Vitor, ao pegar 

seu lápis de volta, jogou longe o de Ricardo, que ficou bem irritado. 

Logo que sentei, Alexandre veio até mim. Perguntei o que tinha acontecido. 

Ele começou a chorar, mas eu não entendia o que falava. Finalmente compreendi 

que ele queria ir ao banheiro. Disse que ele fosse pedir à professora. Ele respondeu 

que não adiantava, que ela não o escutava. Retruquei dizendo que ela sempre o 

ouvia. Então ele disse que tinha medo de ir sozinho. Insisti que conversasse com a 

professora. Ele foi, e a professora permitiu que fosse ao banheiro. 

 

C.O.: Alexandre parecia estar triste, por isso perguntei. Seu choro, entretanto, 

parecia mais um choro de manha do que de tristeza. Isto de ele dizer que a 

professora não o escuta não corresponde à realidade que presenciei. Sinto 

que, na verdade, Alexandre quer a atenção exclusiva da professora, o que, 

naturalmente, não é possível.  

 

Humberto veio me contar que naquele dia haveria a festa de aniversário da 

Beatriz. Perguntei sobre seu penteado novo e ele explicou que havia cortado o 

cabelo no domingo, mas que deixara para fazer aquele penteado (com gel) para o 

dia da festa. Mais tarde veio me perguntar se as respostas da cruzadinha estavam 

corretas. Respondi que sim e ele foi mostrar para a professora. 

Ao voltar do banheiro, Alexandre veio falar comigo e eu disse que 

deveriafazer a lição. Ele disse que tinha medo da lição, que não queria fazer, que 

não gostava da escola e que queria ir para casa. A professora chamou-o para fazer 
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a lição. Ele sentou-se na carteira e, mais uma vez, disse que estava com medo. 

Diana disse-lhe que não estava com medo coisa nenhuma. 

Nesse momento chegou o Prof. Willian, que todos aguardavam. As crianças 

começaram a dar gritos de alegria. Várias correram e agarraram-no pela cintura. 

Enquanto o professor fazia a chamada, os alunos estavam agitados e não 

escutavam. Ele explicou que precisava que todos se sentassem, pois queria ver 

quem estava respondendo.  

Pelo horário que me haviam fornecido, aquela seria aula com a Profª Giovana, 

então ela me explicou que havia tido uma mudança em virtude do Alexandre. Ele vai 

a uma instituição chamada Lugar da Vida, que atende crianças com dificuldades. A 

professora disse que ele havia deixado de frequentar e que notara diferenças no 

comportamento dele, uma espécie de regressão; então, juntamente com a 

coordenadora pedagógica, convocou a mãe. As duas orientaram a mãe para que 

voltasse a levá-lo ao Lugar da Vida. A mãe concordou, entretanto o horário de lá 

coincidia com o horário do bandeirantismo na escola. Como a professora 

considerava importante a participação no bandeirantismo, pois essa atividade 

incentiva a cooperação, o trabalho em equipe e a solidariedade, entre outras coisas, 

foi resolvido pela equipe escolar que haveria uma mudança no horário.  

O Prof. Willian desceu com os alunos e eu fiquei conversando com a Profª 

Giovana sobre a organização da classe, especificamente, a formação de duplas. Ela 

explicou que, geralmente, deixa que eles formem as duplas que quiserem, pois 

resistem quando as duplas são formadas por ela. Para algumas atividades, ela 

forma os pares levando em conta o nível de escrita, por proximidade, para que 

sejam pares produtivos. 

Quando cheguei à quadra, o professor havia ido buscar o material para a 

aula. Os alunos estavam sentados em círculo, com exceção de Nicolas e Felipe que 

estavam sentados fora. Perguntei por que estavam lá. Nicolas respondeu baixinho 

que estavam de castigo, pois não haviam sentado na roda.   

 

C.O.: Senti que Nicolas ficou embaraçado por ter que me dizer que estava de 

castigo. 
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Felipe usava no pulso um relógio de papel que ele mesmo fizera. Elogiei o 

relógio e perguntei sobre uma dobradura que ele havia levado para a aula. Ele disse 

que levara para brincar no recreio e que poderia guardá-la no bolso. Contou-me que 

tinha um celular caso precisasse falar com o pai. Começou a procurar nos bolsos da 

bermuda. Achou e mostrou-me: era um celular de papel. Era um pedaço de papel 

dobrado em dois, do tamanho de um celular. Na frente ele desenhou o visor com um 

fundo de tela e as teclas e abrindo havia um chip. 

 

C.O.: Fiquei impressionada com a riqueza de detalhes, com o cuidado dele 

em se aproximar do real. 

 

O professor chegou com o material e entregou às crianças da roda. 

Conversou com Nicolas e Felipe sobre o motivo de estarem lá, depois os liberou 

para brincar. 

Felipe perguntou se eu queria o número do celular. Respondi que sim. Depois 

falou o número, mas disse que se eu ligasse iria cair no celular do primo dele. 

Alexandre jogou a bola para cima e caiu no terceiro degrau da arquibancada. 

Ele teve dificuldades em subir para pegá-la. Depois segurou a bola e jogou-a para 

mim, bem de perto. Disse que precisávamos ficar mais distantes. Desta vez ele foi 

para bem longe. Colocou a bola em um canto e abriu todas as torneiras do 

bebedouro. Falei que não fizesse isso, pois estava desperdiçando água. Depois 

achou um saquinho plástico e ficou tentando enchê-lo de água. Logo em seguida, 

pegou a bola e foi para o canto extremo, onde não havia ninguém. Ficou segurando 

a bola, olhando para as arquibancadas, depois deu meia volta e ficou olhando para a 

parede. 

  

C.O.: Alexandre pareceu não ligar quando falei sobre o desperdício. 

 

Perto do final da aula, notei que o Alexandre estava no brinquedão, sozinho. 

Sentei-me na arquibancada, pois de lá tinha uma visão mais ampla, podia 

observar todos os espaços onde estavam as crianças. 
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Alguns meninos jogavam futebol. 

Algumas crianças estavam no brinquedão. 

Soraia, Carina, Ana e Caio jogavam vôlei.  

O professor ensinava toque de vôlei para o Marcos. Depois de um tempo 

treinando, o professor levou o Marcos para a quadra e pediu às crianças que lá 

estavam que o deixassem jogar, pois agora ele sabia direitinho. As meninas saíram 

e só ficaram Caio e Marcos.  

O Caio jogou e o Marcos segurou. O primeiro disse que não era para segurar. 

O outro concordou.  

Um pouco depois, Antonio, que estava jogando futebol, quis jogar vôlei. O 

Caio não deixou alegando que ele era baixinho. Antonio franziu o cenho e veio 

reclamar comigo. Falei para os dois meninos deixarem e eles falaram que só no 

segundo tempo. Antonio sentou-se na arquibancada emburrado, depois foi reclamar 

com o professor e voltou a sentar-se no mesmo lugar. Pouco tempo depois, eles 

deixaram o Antonio jogar, mas o Marcos não o deixava pegar muito na bola. 

Felipe abriu um bambolê e pediu que eu colocasse uma extremidade no 

ouvido, então ele falou para que eu escutasse: era um telefone. Ele foi pegar mais 

bambolês. Abriu e uniu uns quatro bambolês, depois subiu na arquibancada, o mais 

alto que os bambolês permitiram. Eu fiquei com uma extremidade e ele com outra. 

Como eu não estivesse escutando, ele resolveu substituir um dos bambolês, o que 

acabou dando certo. Então iniciamos uma conversa “telefônica”. Ele fingiu estar me 

ligando enquanto escalava uma montanha. Perguntei qual e ele respondeu que era 

o Everest. Comentei que era corajoso e perguntei se havia levado o material 

necessário. Ele respondeu que tinha só uma mochilinha. Perguntei como faria para 

escalar se não tinha o equipamento. Ele respondeu que tinha superpoderes: podia 

voar e tinha o poder sobre o ferro. Perguntei como funcionava esse último poder. Ele 

explicou que só precisava ter ferro por perto. Perguntei se no Everest tinha ferro e 

ele respondeu que tinha muito. 
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C.O.: Fiquei impressionada com a imaginação e a criatividade do Felipe. 

Vendo-o na sala não conseguira captar estas habilidades. Achava-o um 

pouco desinteressado, disperso, sempre fazendo coisas diferentes da 

proposta da professora.  

 

Felipe comentou que iria fazer um blog com alguns amigos do 3º ano. 

Perguntou se eu queria acessar seu blog. Respondi que sim e ele disse que me 

daria o endereço quando estivesse pronto. Falou que no seu blog teria piadas, então 

passou a contar-me uma série de piadas.  

 

C.O.: Geralmente eu o vejo sério na aula, mas, naquela aula de Educação 

Física, senti que estava alegre, solto, à vontade. 

 

A aula terminou e as crianças foram para o recreio. 

Quando o recreio terminou, as crianças formaram fila para subir. Eu passei 

por elas, estava subindo com a turma do 1º ano C. Alexandre me puxou pela mão. 

Eu expliquei que iria ficar na sala da Profª Carla. Ele encostou-se em mim e falou 

“Não”. Disse que na segunda-feira estaria lá novamente. Ele abaixou a cabeça e 

soltou minha mão.  
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APÊNDICE C – Quadro para análise das informações produzidas 

 

Descrição 1C  9/12 
Comentário do 

observador 
Eixo temático Teoria de apoio 

Ao chegar à Sala de Artes, a Profª 

Carla estava brincando com os 

alunos de Tangolomango, 

enquanto aguardava a chegada da 

Profª Luísa. Estavam organizados 

em grupos de quatro ou seis 

alunos. Ela disse que estava com 

três alunos do 2º ano, pois uma 

classe teve de ser distribuída. 

Essa prática de 

distribuição de alunos 

parece ser comum em 

todas as escolas da 

rede. 

    

A Profª Luísa chegou e explicou 

que iriam participar de um 

concurso a fim de escolher a capa 

dos cadernos para 2012. Mostrou 

um caderno com vários (seis ou 

oito) desenhos que haviam 

vencido o concurso em anos 

anteriores, sendo que um deles 

era de uma aluna da escola. A 

cada ano é apresentado um tema, 

o deste ano é “Cuidar do outro, 

cuidar do mundo”.  

  
explicação da 

atividade  

A professora mostrou pinturas de 

Tarsila do Amaral e Portinari. Ao 

mostrar o quadro Os Retirantes, 

perguntou se achavam que aquilo 

era cuidar do outro. Um menino 

respondeu que não, que aquilo 

era matar. Outro aluno respondeu 

que sim, pois a mãe estava com o 

bebê no colo.  

Surpreendeu-me a 

sensibilidade da criança 

que viu naquele detalhe 

do quadro um sinal de 

carinho, portanto, de 

cuidado para com o 

filho. 

representação representação 

Um aluno disse que se aquilo 

fosse matar eles estariam se 

atacando, porém, para se 

expressar disse: “Eles estariam 

assim, ó...” e fez um gesto como 

se estivesse atacando alguém com 

uma faca: as duas mãos juntas, 

fechadas, acima da cabeça, como 

se segurassem o cabo de uma 

faca ou adaga, movimentavam-se 

para frente e para baixo. 

As palavras faltaram ao 

menino e ele recorreu 

ao gesto para expressar 

seu pensamento. 

representação 
pensamento 

projetivo 
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Enquanto a professora fazia essa 

sensibilização, Oséias batia com 

o estojo na carteira e mexia com 

Gregório. Este acabou se 

irritando, levantou da cadeira e 

foi até a carteira de Oséias, bem 

próxima à sua.  

Gregório é sempre 

agitado. Naquele 

momento em que 

estava quieto, atento, 

Oséias foi provocá-lo. 

movimento e 

concentração/ 

afetividade 

atenção 

concentrada 

Gregório saiu da sala, olhou para 

outra sala ao passar pela porta, 

andou um pouco no corredor, 

depois saiu correndo.  

  
movimento e 

espaço 
espaço 

Nicolas encontrou um 

desentupidor e começou a 

pressioná-lo contra a superfície 

da bancada. César, Marcos e 

Oséias reuniram-se ao seu redor 

para ver. 

As crianças pareciam 

estar explorando o 

objeto.  

movimento e 

autodisciplina 

mental 

atenção 

voluntária 

A Profª Luísa pegou um 

apontador elétrico. Várias 

crianças reuniram-se ao redor 

dela e queriam a todo instante 

apontar os lápis. Nicolas estava 

mexendo na caixa do apontador e 

a professora avisou que tivesse 

cuidado com a lâmina. Ele 

perguntou o que era lâmina, mas 

ninguém respondeu. 

Acredito que não 

houve resposta porque 

a professora não 

escutou. Ela sempre 

respondia às perguntas 

dos alunos. 

movimento e 

autodisciplina 

mental 

atenção e 

interesse 

Nicolas ficou pegando vários 

objetos e perguntando se aquilo 

era uma lâmina. Depois, sem 

resposta, afastou-se da bancada e 

foi até a lousa, na qual, no alto, a 

Profª Luísa havia escrito o tema 

do trabalho. Ele pegou um giz 

verde e rabiscou toda a lousa. 

Oséias apagou e saiu correndo. 

Nicolas saiu atrás dele. 

A professora pareceu 

não perceber. 

movimento e 

autodisciplina 

mental 

atenção e 

impulsividade 

motora 

César saiu, deu meia volta, entrou 

na sala novamente e perguntou à 

Profª Luísa se podia ir ao 

banheiro. 

      

Tarcísio abriu a torneira e lavou a 

mão brincando com a água. 
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Nicolas abriu a torneira e 

começou a usar o desentupidor. 

Oséias observou de perto por um 

breve tempo, depois foi avisar a 

professora. Ela foi até lá, fechou 

a torneira, pegou o desentupidor e 

o colocou próximo à parede. 

As crianças voltaram a 

explorar o objeto. 

movimento e 

autodisciplina 

mental 

  

Sobre a pia havia um pote de 

sabonete líquido. Oséias apertava 

a válvula e o sabonete caía dentro 

da pia. A professora viu, foi até lá 

e aproveitou a situação para falar 

sobre o desperdício, vinculando 

isso ao tema do trabalho. 

A professora soube 

aproveitar a situação e 

relacioná-la à atividade 

proposta. 

movimento e 

processo de 

ensino 
 

Nicolas deitou sobre uma pilha de 

colchonetes que se encontrava 

sob a bancada. A professora 

conversou com ele e ele saiu de 

lá, mas retornou quase em 

seguida. 

  

espaço e 

autodisciplina 

mental 

organização do 

espaço 

Tarcísio saiu de seu lugar para 

perguntar o nome de um menino 

do 2º ano que estava em outro 

grupo. 

      

Fernando olhava ao redor como 

se procurasse algo, depois voltou 

ao seu lugar. 

      

Oséias, ajoelhado sobre a cadeira, 

e Gregório concentravam-se no 

trabalho. 

  
autodisciplina 

mental 

atenção 

voluntária 

Tarcísio deitou no colchonete e 

Nicolas pôs outro sobre ele. 

Susana pediu a Nicolas para ver 

seu desenho. Ele a acompanhou 

até sua carteira, mostrou seu 

trabalho e voltou ao colchonete. 

Os colchonetes atraem 

as crianças. Elas se 

jogam sobre eles ou 

imaginam ser uma 

casa. 

espaço e 

autodisciplina 

mental 

organização do 

espaço e 

atenção 

Vários alunos foram até a janela e 

ficaram lá por um bom tempo, 

observando uma pomba pousada 

no beiral. 

  
autodisciplina 

mental 

atenção 

voluntária 
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Tarcísio, Nicolas e Gregório 

ficaram brincando nos 

colchonetes. A professora pediu a 

Tarcísio para ver seu desenho. 

Ele mostrou e voltou ao 

colchonete dizendo: “Aqui é 

minha casa.” 

  
espaço e 

representação 
simulacro 

Cristiano abraçou Susana que 

estava agachada vendo o trabalho 

de Oséias. 

As crianças 

demonstram carinho 

pela estagiária. 
 

  

A professora olhou o desenho de 

Tarcísio e comentou que faltava 

pintar uma nuvem. Ele completou 

a pintura, deixou seu desenho 

sobre a carteira e disse: 

“Terminei meu trabalho, vou para 

casa.” 

Mais uma vez Tarcísio 

afirma que aquele canto 

é sua casa. 

representação simulacro 

Fernando levantou-se, olhou em 

volta e já estava vindo em minha 

direção quando viu a estagiária e 

se dirigiu a ela para pedir o que 

precisava. 

Algumas crianças só 

pedem minha ajuda na 

ausência da estagiária. 

    

A Profª Carla chegou para pegar 

os alunos, mas a Profª Luísa 

pediu que ficassem um pouco 

mais para concluírem o desenho. 

      

Nicolas e Tarcísio deitaram no 

chão, sob a bancada, e mexeram 

nos livros didáticos ali 

empilhados. 

  
espaço e 

movimento 

organização do 

espaço 

“Vou cagar.” ─ dizendo isso 

Tarcísio foi até os colchonetes e, 

rindo, fez gestos acompanhados 

de sons, imitando o ato de 

evacuar. 

  representação simulacro 

Oséias foi passando pelos grupos. 

Disse a Janaína que o menino do 

2º ano era seu namorado. Ela 

respondeu que eram amigos. Ele 

disse, referindo-se ao desenho: 

“Colocou coração, é namorado!” 

Em nossa cultura, 

coração significa amor. 

Oséias associou amor a 

namoro e foi provocar 

Janaína. O desenho não 

se referia ao menino, 

mas a cuidar do outro. 

representação pensamento 

Oséias pegou uma régua e a 

empunhou como uma espada. 
  representação simulacro 
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Marcos estava trabalhando, 

concentrado. 

Fiquei surpresa ao ver 

o Marcos tanto tempo 

parado. A Susana 

comentou que ele só se 

concentra quando a 

atividade é desenho. 

autodisciplina 

mental 

atenção  

voluntária 

Susana sentou-se com Nicolas 

que, por alguns minutos, fez seu 

trabalho, até que César veio 

chamá-lo. 

  
autodisciplina 

mental 

atenção 

voluntária 

A Profª Carla sentou-se ao lado 

de César para conversar sobre o 

trabalho. Ela levantou e o menino 

passou para a carteira ao lado, na 

qual antes estava sentado Oséias. 

Este estava correndo pela sala. A 

professora estava agachada. De 

repente, Oséias se aproximou e 

torceu a orelha do César. Ele 

começou a chorar bem alto. A 

professora pegou no braço de 

César e disse que estava 

exagerando.   

Oséias realmente 

torceu a orelha do 

César. A atitude da 

professora me 

surpreendeu, ela 

parecia achar que César 

estava fazendo uma 

cena, sem motivo. Pelo 

grito que ele deu, 

pareceu-me que sentiu 

dor, por isso o choro. 

autodisciplina 

mental 

atenção 

voluntária 

A professora falou para o César ir 

ao banheiro. Depois chamou a 

atenção de Oséias, que negou 

haver puxado a orelha do colega. 

A professora respondeu que 

achava que ele tinha pelo menos 

beliscado. Repreendeu Oséias  

dizendo que ele havia apertado a 

orelha do César porque este 

ocupara seu lugar, que estava 

desocupado porque ele não 

parava sentado.  

  
 

  

Tarcísio estava concentrado e 

Nicolas ia até ele e puxava-lhe o 

cabelo. 

Às vezes, alguns alunos 

parecem querer se 

concentrar, mas outros 

os chamam. 

autodisciplina 

mental 

atenção 

concentrada 

Um aluno do 2º ano estava no 

colchonete. Nicolas foi até lá e 

disse: “Sai da minha casa!” 

Outro aluno que se 

refere àquele espaço 

como casa. 

representação simulacro 
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César estava andando de quatro 

pela sala. Encontrou um lápis e o 

jogou pela janela. Mais tarde 

verifiquei que ele havia jogado o 

lápis para acertar a pomba que 

estava no beiral. 

  movimento 
impulsividade 

motora 

Uma menina brincava com o 

lápis. Ela estava sozinha, naquele 

momento não havia ninguém no 

grupo. No início da aula, lá 

estavam Nicolas, Janaína e um 

aluno do 2º ano. Como Janaína 

estava incomodada com o 

comportamento do Nicolas, a 

Professora Luísa colocou-a, 

juntamente com o menino do 2º 

ano, em um grupo onde não havia 

ninguém. Como Nicolas quase 

não parava no lugar, a menina 

ficou muito tempo sozinha. 

A menina não pareceu 

incomodada em estar 

sozinha. 

    

Marcos explicou para Gregório 

que, no final da tarde, o sol fica 

laranja e, durante o dia, é 

amarelo.   

  pensamento pensamento 

César e um aluno do 2º ano 

estavam se batendo. César estava 

de pé chutando o menino que se 

encontrava deitado no chão. Este 

também dava chutes. 

Parecia que estavam 

brincando, não havia 

raiva. Notei que, 

quando se levantou, o 

menino estava 

sorrindo. 

É incrível como dar 

socos e pontapés pode 

ser considerado uma 

brincadeira pelas 

crianças. 

movimento 
 

Os alunos foram para a sala, mas 

alguns ficaram para trás. A Profª 

Luísa, com a ajuda da Susana, 

levou João Paulo até a janela para 

ver a pombinha. Apesar de sua 

dificuldade motora, devido ao 

problema de saúde, ele foi capaz 

de desenhar bem, com traço 

firme. 

A Profª Luísa sempre 

inclui o João Paulo nas 

atividades. 

movimento e 

processo de 

ensino 
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A Profª Carla começou a ler uma 

história sobre o saci, em um livro 

trazido pelo Lucas. A maioria das 

crianças estava atenta. 

Foi uma das raras vezes 

que vi toda classe 

atenta. 

autodisciplina 

mental 

atenção 

concentrada 

Assim que sentei na carteira, 

próxima ao Fernando, ele olhou 

para mim e sorriu. 

O Fernando sempre dá 

demonstrações de 

carinho. 
  

Gabriela chupava o dedo, 

enquanto escutava a história. 
  

movimento e 

autodisciplina 

mental 

movimento 

expressivo e 

atenção 

Ana Laura estava com a boca 

entreaberta, os olhos quase não 

piscavam. 

  

movimento e 

autodisciplina 

mental 

movimento 

expressivo e 

atenção 

Gregório, Nicolas e Tarcísio 

haviam ficado na Sala de Artes. 

A Profª Carla pediu que a Susana 

fosse buscá-los. 

      

Um aluno do 2º ano estava 

brincando com um boneco. 

Oséias estava a seu lado, também 

brincando. Quando a professora 

perguntou quem poderia contar o 

início da história para o João 

Paulo que acabara de chegar, 

trazido pela Susana e pela Profª 

Luísa, o menino se prontificou a 

contar. 

Apesar de não parecer 

atento por estar 

brincando, Oséias 

prestou atenção à 

leitura, pois foi capaz 

de recontar a história. 

autodisciplina 

mental 
atenção 

Oséias ficou marchando pela sala, 

depois passou a andar batendo os 

pés com força.  

Em nenhum momento 

presenciei  Oséias 

dedicado a uma tarefa. 

movimento 
movimento 

cinético 

Marcos estava brincando com 

uma fita métrica. Outros dois se 

juntaram a ele. A professora 

perguntou se ele iria guardar ou 

se ela é que faria isso. Ele 

resolveu guardar. 

  

movimento e 

autodisciplina 

mental 

movimento e 

desatenção 
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Tarcísio e Gregório voltaram, 

porém mal haviam chegado já 

queriam ir ao banheiro. 

  

movimento e 

autodisciplina 

mental 

impulsividade 

motora 
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