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RESUMO 

 

SUSANO, Cristiane Clemente. Afeto como experiência psicomotora na Educação 

Infantil a partir do brincar na/com a natureza.2018. 46f. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Especialização em Educação Psicomotora) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a potencialidade de afetos 

proporcionados pelo brincar na/com a natureza e apontar possibilidades pelas ações 

psicomotoras através das brincadeiras espontâneas em contato com a natureza em 

ambientes escolares da Educação Infantil. Visa, também, refletir sobre a importância do 

corpo como principal instrumento de afeto e diálogo no contato com a natureza,sendo 

este oprimeiro ambiente natural em que o sujeito estabelece interação desde seu 

nascimento, assim como sua importância para o desenvolvimento da criança em sua 

integralidade. Há a intenção do trabalho ser transdisciplinar, tendo a Psicomotricidade 

como campo de conhecimento teórico e vivencial principal; o campo da Educação 

Infantil permeando todo o trabalho, tanto no embasamento teórico como na prática 

vivenciada com as crianças; além do diálogo com a Filosofia e com a Educação 

Ambiental. Nesta perspectiva, as metodologias através de pesquisa bibliográfica e 

pesquisa-ação nortearam este trabalho por caminhos de observação e experiências 

afetivas, sociais, vivenciadas, pelo brincar na/com a natureza com crianças de uma 

escola pública na zona oeste do Rio de Janeiro. Autores como Wallon, Larrosa, 

Aucouturier, Lapierre, Louv, Sanchez e Guattari contribuíram como bases teóricas para 

os questionamentos desta pesquisa. As poesias de Manoel de Barros trouxeram 

sensibilidade e afeto para as subjetividades das experiências vivenciadas, sentidas e 

marcadas no corpo das crianças em interação com a natureza. A intenção é que este 

trabalho seja um convite para pensar a aprendizagem sobre o mundo a partir do corpo 

como elemento e parte da natureza e que sejam valorizadas ações das brincadeiras 

espontâneas e ao ar livre nos espaços escolares de Educação Infantil, em que a criança 

possa estabelecer uma conexão com o meio ambiente, afetar e ser afetadade forma 

sensível, significativa e harmoniosa. No decorrer da pesquisa, as experiências e 

observações e (inter)ações das crianças com a natureza do brincar ganharam sentido, 

significado e atravessaram o corpo dos sujeitos da relação que potencializaram a 

educação psicomotora e desenvolvimento das estruturas psicomotoras. Através dessa 

relação estabelecida entre a criança e a natureza por meio do brincar, fica mais um 

convite para pensar, refletir e possibilitar experiências que contribuam para o 

desenvolvimento das estruturas psicomotoras na Educação Infantil. 

 

 

Palavras-chave: Afeto. Criança. Natureza. Brincar. Experiências na Educação Infantil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa sobre a criança e seu corpo em contato com o mundo natural se faz 

necessária, tendo em vista, as possibilidades de desenvolvimento e os afetos causados 

pelas experiências com a natureza do brincar. O que até então, nas minhas experiências 

de vida, teria sido simples brincadeira de criança, no contato com a natureza, com 

brinquedos, muitas vezes, construídos com elementos naturais ou simplesmente nas 

brincadeiras ao ar livre, na observação e olhar de encantamento para os ambientes 

naturais em que tive oportunidade de explorar, experimentar e sentir de corpo inteiro, 

adquiriu caráter científico no campo do conhecimento da Psicomotricidade.  

Pela herança da cultura nordestina, que valorizava as coisas simples e 

desimportantes – como escreveu o poeta Manoel de Barros (2010), da criança que 

brinca com criatividade, imaginação e imenso prazer, a natureza sempre foi palco para 

muitas experiências, curiosidades, descobertas e sentimento de pertencimento em fazer 

parte dela. Assim, fui estabelecendo uma relação indissociável de respeito, cuidado e 

valorização da vida no sentido mais amplo.   

Foram experiências sentidas na inteireza do corpo, que contribuíram para a 

formação pessoal e descobertas sobre a potência de ser criança. Tais experiências 

marcaram minha memória e foram impressas em meu corpo, refletindo em minha 

prática educacional, no trabalho como professora no processo de desenvolvimento de 

crianças da Educação Infantil, especificamente, em uma escola pública na zona oeste do 

Rio de Janeiro, onde as brincadeiras culturais e em contato com a natureza tiveram 

espaço garantido no nosso dia a dia. 

Instigada pela realidade do cotidiano das crianças da contemporaneidade tão 

distanciada da relação com o brincar na natureza e a partir da observação das 

brincadeiras das crianças, espontâneas e em contato com a natureza presente no espaço 

da escola, busquei, pelos estudos, elementos que fizessem compreender e refletir essa 

relação como possibilidade de afeto e caminhos possíveis de desenvolvimento das 

estruturas psicomotoras a partir do brincar na natureza.  

Desta forma, percebi o quanto minhas experiências de infância contribuíram 

para minha formação pessoal, sobretudo humana, como pude perceber ao entrar em 

contato livre com a argila, em uma vivência proporcionada no curso de formação em 
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Educação Psicomotora
1
. Nessa vivência,rememorei momentos das brincadeiras no 

quintal da minha casa, quando brincava com terra, água e na lama que se transformava 

em bolos decorados com outros elementos naturais encontrados por perto. Os momentos 

de criatividade com a natureza faziam com que a mistura dos elementos naturais 

adquirisse outros significados subjetivos, contudo, carregados de sentidos pelo olhar e 

imaginário próprios da infância. 

Ao reconhecer os afetos de minhas experiências da infância, antes, com os 

conceitos baseados pelo senso comum, sobre o corpo como afeto e a natureza como 

possibilidade na formação do sujeito, adquiri, pela educação psicomotora, conceitos 

sobre essas questões comcaráter científico. Sendo assim, a ecologia do corpo, 

compreendendo o ser humano e seu corpo como uma figura formada de afetos, 

proporcionando a transformação de si, do outro e do ambiente, mostra-se um caminho 

possível para a educação. Compreendo o corpo como uma potência diante das 

experiências vividas e como o principal veículo de desenvolvimento e formação das 

crianças através do contato com a natureza e com o outro.  

 

Estamos pensando no corpo como um elemento relacional do ser com 
o mundo, visto de outra forma, cada ser vai produzir em sua 

autopoiese uma corporeidade particular que determina a sua forma de 

ser e estar nas redes de relações que estabelecem com o meio. 
(SANCHEZ, 2011, p. 25) 

 

É apartir dessas reflexões que entendo a importância de legitimar a natureza 

como um ambiente no qual estamos intimamente interligados e integrados, nos 

percebendo, portanto, comoparte indissociáveldesua dimensão planetária. 

Diante disso, busco atuar e estabelecer relações com as crianças segundo estas 

convicções, fazendo-lhes sentir, perceber e reconhecer-se como partes integradas à 

natureza, na relação com o outro e consigo mesmas, proporcionando experiências que, 

ao mesmo tempo em que as afetam, também me afetam, com tudo que nosacontece e 

que vivenciamos.  

Experiências, essas, de afeto, em que elas possam experimentar, tocar e sentir a 

natureza e estabelecer uma relação de troca, perpassando por todos os sentidos de seus 

corpos, levando-as a compreender e conceber a natureza como fonte de vida e ao outro 

como possibilidade de afeto pelas experiências, interações, brincadeiras. 

                                            
1 O curso de Pós-graduação em Educação Psicomotora trata-se do curso para o qual desenvolvi este 

trabalho. 
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Atualmente, enquanto professora de Educação Infantil e inserida no meio 

acadêmico, encontro fundamentação teórica que vai respondendo aos questionamentos 

sobre a função do corpo em todas as dimensões:nas relações socioafetivas, cognitivas, 

nas interações com o outro, com o meio, com os objetos e a compreensão de si mesmo.  

Na contramão do sujeito da informação, atropelado pelo tempo, pelo excesso de 

informações, busco fazer com que as crianças sejam atravessadas por experiências, pelo 

tempo da experiência vivida, sentida. A experiência como um lugar de encontros entre 

os diversos saberes, capaz de formar e transformar o sujeito em sua integralidade. 

Experiências de afeto, que o fazem refletir sobre a vida e o movimenta para a 

transformação pessoal e social por meio de suas ações. 

 
O saber da experiência é um saber que não pode separar-se do 

indivíduo [...]. Não está como conhecimento científico, fora de nós, 

mas somente tem sentido no modo como configura uma 
personalidade, um caráter, uma sensibilidade ou, em definitivo, uma 

forma humana singular de estar no mundo [...]. (LARROSA, 2016, p. 

27) 

 

Assim, cabe atuar e pensar a educação das crianças em consonância com as 

experiências, significando uma aprendizagem carregada de sentidos, pautada em tudo 

que afeta, mas, principalmente, no contato com a natureza, com os diferentes seres que a 

compõem e com seus elementos. Nessa lógica, há o desafio de pensar nas propostas que 

circundam as práticas na Educação Infantil: há espaço e tempo garantido para as 

brincadeiras espontâneas e livres no cotidiano das crianças? As professoras promovem e 

criam possibilidades de ações naturais das crianças desejosas pelo brincar em meio à 

natureza?  

Nessa perspectiva, a escolha do tema surgiu no questionamento ao me 

reencontrar com meu brincar durante a infância no estudo da Psicomotricidade quando 

ingressei na pós-graduação em Educação Psicomotora no Colégio Pedro II. O 

questionamento se ampliou ao atuar como professora no segmento da Educação Infantil 

em uma escola pública na zona oeste do Rio de Janeiro, quando, durante a brincadeira 

livre no pátio da escola, algumas crianças se reuniram para brincar no canteiro ao redor 

da árvore. Em meio à terra, galhos, pedrinhas, elas cavaram e mexeram na terra. 

Observei e acompanhei o envolvimento, o encantamento delas ao brincar em contato 

com a natureza, o que gerou outrasquestões: o que as curiosidades, interesses e 

possíveis descobertas na relação delas com a natureza poderiam contribuir para a 

formação e desenvolvimento humano? O que podem os afetos que surgem na interação, 
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na experiência do toque sensível, no olhar de complexidade, ou seja, no que foi tecido 

junto, produzindo sensações corporais capazes de (trans)formar as crianças, sujeitos 

culturalmente constituídos pelas relações construídas, atravessadas pela potência do 

brincar e conviver na natureza?  

Os nossos corpos fazem parte do todo, no contexto de reciprocidade relacional, 

indissociáveis entre o sujeito e a cultura da natureza do brincar. O brincar é carregado 

de sentidos, significados e ações corporais não só pela criança, mas também pelo 

professor, envolvido na relação com a criança que brinca, ao mesmo tempo em que 

ambos afetam e são afetados pelas experiências vivenciadas do brincar na natureza, 

através da potencialidade das relações que podem ser proporcionadas neste diálogo 

corporal.  

 Desta forma, há uma natureza do brincar ou ela precisa ser apresentada e 

sugerida às crianças? Como as experiências afetivas no mundo natural e como esses 

afetospodem contribuir para formação das crianças? Que sensações e marcas corporais 

os encontros com o brincar na natureza podem proporcionar ao corpo da criança e ao 

desenvolvimento das estruturas psicomotoras na infância? Que saberes e conhecimentos 

a brincadeira na natureza pode proporcionar ao desenvolvimento infantil?    

A relação com a natureza e o brincar na Educação Infantil se fazem necessários 

para que busquemos a ressignificação de olhares e saberes nas relações estabelecidas 

entre a criança e a natureza, na relação com o educador e, assim, se constituem e se 

desenvolvem mutuamente. 

A partir dessas questões, este projeto de estudo foi se delineando até chegar ao 

formato de um trabalho acadêmico que não vê dicotomia entre teoria e prática; ser 

humano e natureza; brincar e aprender. Ele se apresenta, portanto, entrelaçado de 

embasamento teórico, de vivências na Educação Infantil, de uma escrita constituída no 

brincar e nos afetos proporcionados nas relações com as crianças em contato com 

elementos, seres e ambientes naturais.  

Como objetivos gerais, busquei pesquisar e refletir sobre o corpo da criança em 

desenvolvimento de forma integral e seus afetos, nas relações com o meio, com o outro 

e consigo mesma, por meio das experiências com o brincar na natureza na Educação 

Infantil, refletindo a simplicidade e legitimidade da brincadeira e tendo a 

Psicomotricidade como base para as reflexões.  Nessas reflexões e observações, 

considerei o corpo do professor na relação afetiva com a criança, na “leitura” das 

múltiplas expressões e linguagens corporais que ela apresenta. 
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Como objetivos específicos, busquei pesquisar e refletir a relação existente entre 

os afetos como experiências nas ações entre o brincar livre na natureza, 

comocontribuição na formação de sujeitos conscientes de suas ações e reações do e com 

o corpo como potência, na relação com o ambiente, com o outro e consigo mesmas; 

analisar o corpo como múltiplas linguagens que expressam emoções e sensações nas 

relações da criança com o meio ambiente; estudar bases teóricas da Psicomotricidade, 

de forma transdisciplinar com a área da Educação, para buscar entender o que podem os 

afetos nos corpos das crianças e professores no ambiente da Educação Infantil; refletir 

sobre a criança e sua relação com a natureza, através da percepção de que há uma 

natureza do brincar, de forma livre e espontânea, na qual o corpo e os afetos pelas 

experiências e vivências da criança em contato com a natureza apresentam 

possibilidades de desenvolvimento, a partir da articulação de saberes na construção de 

sujeitos conscientes de si, do outro e do meio ambiente; e investigar conceitos e 

conhecimentos, saberes e práticas educativas possivelmente de serem repensadas, 

articuladas, tecidas e atravessadas pelos afetos, pelas experiências com a natureza, o 

corpo, em sua condição humana, como parte indissociável da natureza, sendo 

corresponsável pela vida no planeta. 

O trabalho segue a abordagem da teoria Walloniana (2008), na qual a emoção é 

percebida em uma perspectiva dialética entre o orgânico, representado pelo corpo, e o 

psíquico, como a consciência, o pensamento. A principal comentadora de Wallon, que 

contribui com a reflexão sobre suas obras neste trabalho, é Izabel Galvão. Segundo a 

autora, “A existência do homem, ser indissociavelmente biológico e social, se dá entre 

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

matéria viva e da consciência. [...]deve [o homem] ser situado entre o campo das 

ciências naturais e sociais.” (GALVÃO, 1995, p.30)  

Guattari compõe a abordagem teórica para esse trabalho, com suas contribuições 

na obra As três ecologias (1990). Segundo o autor,o planeta Terra passa por um período 

de importantes transformações, em que a vida no planeta vem sendo ameaçada por 

desequilíbrio ecológico. O autor aponta os avanços técnico-científicos como uma das 

principais causas para o desequilíbrio que vem acometendo nosso planeta e atenta-nos 

para o empobrecimento das relações, dos modos de vida que se reduz ao distanciamento 

entre os indivíduos eo meio ambiente.  As relações vêm sendo largamente substituídas 

pelas mídias tecnológicas da contemporaneidade.  O autor aponta que, “o que está em 

questão é a forma de viver daqui em diante sobre esse planeta” (GUATTARI, 1990, 
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p.7), o que nos convida à reflexão imediata sobre as ações voltadas para a 

ressignificação das formas de pensar, agir e se relacionar com o meio em todas as suas 

dimensões, sendo elas, social, animal, vegetal e cósmica. A educação deve contribuir 

para a formação de sujeitos conscientes de ser e estar no mundo, de estabelecer relações 

afetivas individuais, coletivas e planetária. 

A ecologia vem se relacionar com o corpo, como apresentado por Sanchez(2011, 

p. 25) , que diz que “O corpo é o primeiro meio ambiente do qual o homem se 

relaciona” e aponta, como reflexão, o amor, na forma mais intrínseca a nós mesmos, 

para, assim, podermos amar e respeitar o meio ambiente que nos cerca e do qual 

também somos parte.  

 
Nessa ótica, só seríamos capazes de compreender o corpo em sua 

complexidade a partir de uma abordagem sistêmica e ecodiversa onde 

este é percebido como um lugar privilegiado de encontros e 
acoplamentos entre os aspectos de nossa natureza, de nossa 

ancestralidade, ou seja, de nossa história natural, com os aspectos de 

nossa cultura, de nosso universo simbólico. (SANCHEZ, 2011. p. 13) 

 

Sendo o brincar na natureza uma atividade eminentemente motora e espontânea, 

especialmente nos momentos de brincadeiras ao ar livre e em contato com a natureza, os 

estudos deLapierre e Aucouturier (2004) nos levam a pensar sobre a interação com os 

objetos, com o outro e com o meio como uma das formas de relação espontânea pelas 

experiências afetivas.Estes autores apontam a relação do educador nas práticas 

pedagógicas, em relação com as crianças e nas explorações pelas crianças, oferecendo-

lhes segurança e, ao mesmo tempo, autonomia em suas ações.  

 

A “liberdade” [...], no sentido do respeito à atividade espontânea, 
deveria ao contrário, nos levar a privilegiar o aspecto simbólico, 

afetivo e emocional dessas noções, que é vivenciado mais 

espontaneamente, [...] pela criança (e pelo adulto) à medida que lhe 
permitimos expressar-se livremente. (LAPIERRE; 

AUCOUTURIER,2004, p. 31) 

 

É com base na afetividade presente na relação entre a criança e o educador, que, 

por meio da observação, o professor poderá orientar a criança, conduzindo-a ao 

desenvolvimento, às descobertas, por meio das atividades motoras espontâneas, 

afetivas, sendo refletidas na tonicidade corporal. A contribuição de Lapierre e 

Aucouturier (2004) nos ajuda a perceber formas de atuar nessa relação, a partir do 

diálogo simbólico e tônico presente no cotidiano da Educação Infantil. 
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Com o objetivo de resgatar e inserir a cultura do brincar na natureza, Richard 

Louv (2016) apresenta, de forma simples, intensa e poética, a partir de sua pesquisa com 

foco na criança e na sua relação com a natureza e com o brincar de forma livre e 

espontânea, explorando e sentindo no corpo, intensamente e naturalmente, a 

importância dos sentidos e movimentos do corpo na natureza com seus elementos. 

Larrosa (2016) traz a contribuição sobre o que é experiência no ambiente 

educacional, o que enriquece as reflexões aqui apresentadas, já que os autores citados 

anteriormente embasam teoricamente este trabalho acadêmico, mas o mesmo também é 

permeado pelas vivências com as crianças no ambiente da Educação Infantil. 

O autornos interpela sobre o que é experiência de forma subjetiva, como sendo 

algo quase impossível conceituar.Porém, nos remete ao conceito da palavra baseado do 

vivido. Experimentar de corpo inteiro, com todos os sentidos, experiência pautada no 

fazer, no tocar, no sentir e assim, elaborar hipóteses, construir conhecimentos e 

descobrir o mundo em que se vive conscientes de sua potência.  

 
A experiência não é uma realidade, uma coisa, um fato, não é fácil de 

definir nem de identificar, não pode ser objetivada, não pode ser 

produzida. E tampouco é um conceito, uma ideia clara e distinta. A 
experiência é algo que (nos) acontece e que ás vezes treme, ou vibra, 

algo que nos faz pensar, algo que nos faz sofrer ou gozar, algo que 

luta pela expressão, e que ás vezes, algumas vezes, quando cai em 
mãos de alguém capaz de dar forma a esse tremor, então, somente 

então, se converte em canto. E esse canto atravessa o tempo e o 

espaço. E ressoa em outras experiências e em outros tremores e em 
outros cantos. (2016, p. 10) 

 

As poesias de Manoel de Barros (2010; 2015) ajudaram a constituir o alicerce 

estético para a construção do texto verbal, articulando as sensações corporais e os afetos 

com diferentes seres vivos, com o ambiente, seus elementos e fenômenos naturais de 

forma simples, poética.  

A pesquisa se desenvolveu por meio das referências teóricas já citadas, com um 

apanhado de algumas obras e trabalhos realizados sobre o tema por esses autores. 

Houve a intenção do trabalho ser transdisciplinar, tendo a Psicomotricidade como 

campo de conhecimento teórico e vivencial principal; o campo da Educação Infantil 

permeando todo o trabalho, tanto no embasamento teórico como na prática vivenciada 

com as crianças; além do diálogo com a Filosofia e com a Educação Ambiental. 

Através das experiências vivenciadas no ambiente escolar, a pesquisa também 

buscou trazer a sensibilidade das coisas simples, dos elementos da natureza, que se 
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traduzem em brincadeiras e em afetos provocados pelo olhar sensível das crianças no 

brincar na natureza. No caminho da sensibilidade, não poderia deixar de também 

acontecer o encontro com a poesia como alimento de uma escrita sensível e provocativa, 

na intenção de convidar o leitor, a partir de uma estética que provoque a sensibilidade 

de quem lê, a mergulhar de corpo inteiro e se afetar com as reflexões originadas por este 

trabalho. 

Nesta perspectiva, o primeiro capítulo traz a reflexão sobre a potência do corpo 

como elemento natural, fruto de relações entre corpos e a forma como a vida humana se 

perpetua no planeta. Ressalta o olhar para o corpo como elemento da natureza humana e 

planetária. Os afetos que surgem destas relações e o corpo como primeiro ambiente em 

que o indivíduo se relaciona, interage e brinca desde o seu nascimento. Corpo carregado 

de afetos, que ao mesmo tempo em que afeta é afetado, corpo natureza, corpo 

brinquedo, revelando a natureza de brincar na/com a natureza, como condição essencial 

à potencialização da vida humana. 

O segundo capítulo aprofunda o estudo sobre o corpo baseado no afeto através 

do brincar na/com a natureza pelo olhar da Educação Psicomotora. Neste capítulo, 

compartilho as experiências vividas, por mim e pelas crianças. Os autores de base 

legitimam a natureza e a cultura da infância que se revela pelo brincar livre, espontâneo, 

e em contato com a natureza. Um convite aexperimentar situações inesperadas, inéditas, 

porém carregadas de potência no agir e sentir com o corpo inteiro. 

Para finalizar, há as considerações finais com a intenção de convidar a novos 

começos e recomeços, a partir da reconexão com o que há de natural em cada leitor. Um 

convite a perceber cheiros e sabores, sensações de brisa na pele e tudo mais que traga à 

lembrança afetos adormecidos. Afetos, esses, que potencializem o desejo de cada um 

em querer viver e proporcionar experiências na/com a natureza para/com as crianças. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Pesquisar e refletir sobre o corpo da criança em desenvolvimento de forma 

integral e seus afetos, nas relações com o meio, com o outro e consigo mesma, por meio 

das experiências com o brincar na natureza na Educação Infantil, tendo a 

Psicomotricidade como base para as reflexões. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Pesquisar e refletir a relação existente entre os afetos como experiências 

nas ações entre o brincar livre na natureza, como contribuição na formação de sujeitos 

conscientes de suas ações e reações do e com o corpo como potência. 

 Estudar bases teóricas da Psicomotricidadepara buscar entender o que 

podem os afetos nos corpos das crianças e professores no ambiente da Educação 

Infantil. 

 Refletir sobre a criança e sua relação com a natureza, através da 

percepção de que há uma natureza do brincarlivre e espontâneo e o corpo como 

expressão de múltiplas linguagens. 

 Compartilharsaberes e práticas educativas possivelmente de serem 

repensadas, articuladas pelas experiências com a natureza. 
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3 A NATUREZA DO BRINCAR NA/COM A NATUREZA 

 

Figura 1 – Mãos na terra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora, 2016. 

 

Remexo com pedacinhos de arame nas minhas memórias 

fósseis. Tem por lá um menino a brincar no terreiro. Entre 

conchas, osso de arara, pedaços de poste, sabugos, asas de 

caçarola etc. E tem um carrinho de bruços no meio do terreiro.  

 

Manoel de Barros  

 

Este primeiro capítulo será trilhado pelos caminhos da natureza do brincar que 

conduzirão às reflexões sobre essa condição humana desde os primeiros encontros da 

criança como mundo natural e social. Dessa interação, busca-se aprofundar o olhar e 

legitimar a natureza como espaço privilegiado, potente e rico em possibilidades de 

desenvolvimento para as crianças.  

A forma como a vida humana se perpetua no planeta nos leva àsreflexões sobre 

a potência do corpo como parte da natureza. De acordo com Louv (2016), apesar de 

muitas vezes percebermos o ser humano como alguémseparado da natureza, não 

podemos perder de vista que também fazemos parte do mundo animal. A partir dessa 

afirmação, podemos considerara natureza humana conectada ao ambiente natural, tendo 

o corpo como principal instrumento de conhecimentos, afetos e aprendizagens sobre o 

mundo.  

Essa é a forma própria da criança descobrir o mundo que a cerca, a partir de suas 

ações de brincar na/com a natureza como experiências da infância desde o seu 

nascimento. 
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Em sua obra A última criança na naturezaLouv (2016), traz abordagens que nos 

conduzem o olhar e nos fazem refletir sobre a importância de proporcionar o contato 

com a natureza no cotidiano das crianças e essas reflexões e questionamentos podem 

despertar o olhar mais sensível e profundo na constituição do ser como sujeito da 

natureza.  

Tal questão pode gerar inquietude pelo distanciamento do brincar na natureza 

dascrianças da atualidade. Neste sentido, busca-se diálogos e caminhos possíveis para 

ampliar e transformar práticas que possam valorizar, possibilitar, inserir, proporcionar e 

viabilizar a conexão entre corpo e natureza nas experiências infantis, tendo em vista as 

crianças e seus corpos em suas dimensões fisiológicas, sociais, afetivas, emocionais, 

cognitivas, incluindo as dimensões simbólicas e, assim, assumindo sua corporeidade. 

O autor relata algumas de suas experiências na infância, sendo um dos pioneiros 

neste campo de pesquisa.Louv (2016) traz o resultado de pesquisas que nos iluminam o 

pensamento sobre a importância e os benefícios do contato da criança com a natureza, 

considerando-os essenciais para o desenvolvimento saudável de habilidades que 

influenciam na elaboração e desenvolvimento da estrutura psicomotora da criança. 

Nesta perspectiva, o autor potencializa e legitima o desenvolvimento infantil através 

dobrincar livre e espontâneo na natureza.  

As experiências infantis do autor vão aoencontro das minhas e das crianças das 

turmas que trabalhei em uma escola da zona oeste, na qual o ambiente natural era vasto, 

cheio de possibilidades. Terra, grama, árvores, flores, frutas, arbustos, micos, 

borboletas...Todos esses elementos estavam presentes no cotidiano das crianças e as 

envolviam na arte de brincar na/com a natureza. A partir da observação delas e pelo 

estudo da educação psicomotora, emergiram questionamentos sobre a função do corpo 

em todas as dimensões – nas relações socioafetivas, cognitivas, fisiológicas e 

emocionais – nas interações com o outro, com o meio, com os objetos e a compreensão 

de si mesmo, por meio de experiências que atravessam o corpo profundamente afetados 

pela natureza.  

Sobre os benefícios de estar em contato com a natureza, Louvtambém relata um 

dos resultados obtidos no decorrer da pesquisa:  

 
Pesquisadores suecos compararam crianças em dois ambientes de 

creche: em um, uma área tranquila para brincar era cercada por 
prédios altos, com vegetação baixa e uma trilha de tijolos; no outro, a 

área para brincar, baseada no tema “ao ar livre em todos os climas”, 

ficava em um pomar cercado por pasto e floresta, ao lado de um 
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jardim rústico com árvores altas e rochas. O estudo revela que as 

crianças na creche “verde”, que brincavam ao ar livre todo dia, 

independentemente do clima, tinham mais coordenação motora e mais 
concentração. (LOUV, 2016, p. 125) 

 

De acordo com os resultados da pesquisa citada, podemos compreender o lugar 

do corpo nas relações com o outro e com a natureza como lugar de afetos potentes para 

o desenvolvimento humano em relação com o meio, desde a infância. Cabe pensar no 

corpo físico interno, seu próprio eu; externo, em seus primeiros contatos com a natureza 

externa; eas interações com o corpo do outro, como parte integrante dessa mesma 

natureza. Na vivência desses contatos, torna-se possível não só conhecer, mas perceber, 

a partir da experiência, as variações sazonais eas sensações corporais, sentidas e 

marcadas no corpo, de forma conectada com a vida pela oportunidadede brincar livre 

em umambiente natural.  

O brincar na/com a natureza deixa marcas profundas no corpo da criança (e do 

adulto) e revela formasdeconstruir sensações corpóreas, características do ambiente 

natural, o que faz com que as brincadeiras ao ar livre, o movimento espontâneo eas 

explorações pelas crianças envolvidas em contato com a natureza ampliem e 

possibilitem o desenvolvimento harmônico das estruturas psicomotoras.  

Segundo os psicomotricistas Lapierre e Aucouturier(2004, p. 51),na obra A 

simbologia do movimento 

 
A descoberta desse “poder agir”, associado ao “poder sentir”, trará 

uma nova dimensão ao prazer primitivo do movimento. É o prazer da 

ação, o prazer de pegar o objeto, de dar-lhe movimento, de deslocá-lo, 
de arremessá-lo, de modificar a sua forma, de obter ruídos com ele. E 

após a vivência [...], a descoberta, que constituem um símbolo de 

potência e de afirmação de si.  

 

A constituição do sujeito como espécie da natureza humana faz emergir 

reflexões sobre a potência do corpo, entendendo que esse corpo é interligado, 

conectado, sendo parte do ambiente natural; corpo que nasce e que se perpetua a partir 

de relações entre corpos em interação e na descoberta do mundo em que vive; corpo 

visto em suas dimensões fisiológicas, sociais, culturais, afetivas e ambientais de forma 

integrada e indissociável; corpo que se desenvolve no meio ambiente, parte da natureza 

e que dela depende para experimentar e estabelecer as primeiras relações com o mundo 

natural e social.  

De acordo com Sanchez(2011, p. 25), o corpo humano é, portanto, seu primeiro 

ambiente.  
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Portanto, não podemos pensar a relação do corpo com um meio tão 

complexo como as sociedades humanas de um ponto de vista 
meramente orgânico, fisiológico, é preciso transcender esta visão e 

encará-lo de forma global, integral, abrangente e assumir estas outras 

dimensões de corpo, incluindo as suas dimensões simbólicas. Éesta 
compreensão maior e mais abrangente de corpo que denominamos 

corporeidade. 

 

No contato com o corpo da mãe surgem os primeiros afetos, o primeiro grande 

encontro com a natureza externa ao próprio corpo. Afetos que pulsam amor nos 

indivíduos em comunhão com o corpo e com a vida na sua forma mais sublime. A este 

fenômeno da natureza, no qual a vida se propaga, Machado, em sua obra O brinquedo-

sucata e a criança, revela a conexão do corpo enquanto natureza humana, corpo 

potente, constituído pelas relações sociais entre sujeitos e o brincar como forma de 

conhecer o outro e se apropriar do mundo na infância.  

 

Era uma vez uma mulher. 

Era uma vez uma mulher que amou um homem. 
Era uma vez uma mulher que amou um homem e ficou grávida. 

Era uma vez uma mulher que amou um homem e ficou grávida e deu à 

luz um bebê. 
Era uma vez uma mulher que amou um homem e ficou grávida e deu à 

luz um bebê e começou a amamentá-lo.  

Era uma vez uma mulher que amou um homem e ficou grávida e deu à 

luz um bebê e começou a amamentá-lo e a brincar com ele [...]. 
(MACHADO, 2010, p.21) 
 

Pelo trecho do poema citado, é possível notar a natureza corpórea latente na 

afirmação da vida. Do corpo em relação, do corpo fonte de alimento, do corpo 

brincante, corpo carregado de afeto e sensibilidade. Antes mesmo do nascimento, o 

bebê estabelece relação com o corpo da mãe. Acoplados um ao outro, o bebê manifesta 

sensações, transformações no corpo da mãe, enquanto também tem seu corpo 

transformado.   

A partir do seu nascimento, o bebê estabelece uma intensa relação corporal com 

o mundo externo. Seu primeiro contato com o brincar na/com a natureza é pelo corpo da 

mãe, já revelando, desde então, uma condição humana natural de buscar a brincadeira 

para efetivar suas relações. Nesta fase, o bebê não faz diferenciação entre seu corpo e o 

corpo da mãe, ou seja, ainda não é capaz de fazer diferenciação entre o eu e o outro 

corporal.  De acordo com a teoria walloniana:  

 

[...] o recém-nascido não se diferencia do outro nem mesmo no plano 
corporal. Situações comuns ao bebê, como aquela em que, surpreso, 
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grita de dor após morder o próprio braço, ilustram o recorte do 

inacabamento corporal. O bebê ainda não diferencia o seu corpo das 

superfícies exteriores. (GALVÃO, 1995, p. 49-50) 
 

São as interações estabelecidas a partir do nascimento, que a criança inicia 

sua relação com o meio externo. O corpo da mãe é seu primeiro objeto de 

conhecimento. São interações carregadas de emoção e afeto, que proporcionam as 

primeiras sensações e descobertas do eu, do outro e das relações com a natureza.  

 

É pela interação com os objetos e com o seu próprio corpo – em 
atitudes como colocar o dedo nas orelhas, pegar os pés, segurar uma 

mão com a outra – que a criança estabelece relações entre seus 

movimentos e suas sensações e experimenta, sistematicamente, a 

diferença de sensibilidade existente entre o que pertence ao mundo 
exterior e o que pertence ao seu próprio corpo. (GALVÃO, 1995, p. 

50) 

 

Desta forma, o próprio corpo da criança e o corpo da mãe revelam-se como 

instrumentos das primeiras experiências do brincar na/com a natureza.  

De acordo com Galvão, Wallon, em seus estudos sobre a emoção, ao dirigir o 

foco de sua análise para a criança, revela que é na ação sobre o meio humano, e não 

sobre o meio físico, que deve ser buscado o significado das emoções (GALVÃO, 1995, 

p. 59). 

Nesse processo, as primeiras emoções e sensações se manifestam na relação 

entre a criança eo outro (mãe) legitimando a natureza de ser. Com a mãe, o bebê 

constrói vínculos afetivos no encontro deseus corpos. A partir daí, manifestam-se 

diferentes formas de expressõese sensações. Nessa relação, cada parte do corpo físico 

expressa sentimento, desejo enecessidades.  

Diante dessa perspectiva, a imagem (inicialmente da mãe) ganha sentido, 

significado, emoção e afeto pela natureza de ser. Wallon(2008, p. 26)na obra Do ato ao 

pensamento, questiona: “por mais singulares e originais que sejam, para cada ser vivo, 

as realizações de seu impulso vital, pode este fazer outra coisa senão manifestar uma 

natureza ou uma essência?”. E assim afirma que “não deixa de ser verdade que, no 

detalhe da vida psíquica, a análise da consciência leva sempre à imagem. [...] Seu 

esforço por acrescentar-lhe forças afetivas não pode dispensá-lo de reencontrá-la [...] no 

sentimento.”(WALLON, 2008, p. 27).  

Diante da imagem da mãe na relação com o bebê, podemos pensar em uma 

abordagem prática dessa natureza:o aleitamento materno. Este ocupa um lugar 

privilegiado na relação da criança com a natureza, sendo o contato com o seu primeiro 
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outro, parte da natureza sob a forma humana, a mãe. A partir do encontro de múltiplas 

possibilidades nas experiências vividas pelas crianças que têm essa oportunidade, é 

possível emergir reflexões sociais, culturais, que potencializam esse encontro entre a 

criança e a mãe, no qualo corpo torna-se ferramenta para viver essa experiência natural. 

 A alimentação na infância é um ato reflexo do recém-nascido, que busca o seio 

da mãe e encontra a saciedade e o acalento no calor do corpo materno. Esta fonte de 

alimentação vai além da nutrição e alcança as bases do afeto.  

 

Nesse sentido, entendemos que valorizar a amamentação e o 
aleitamento materno [...] para além de um incentivo pautado nos 

benefícios nutricionais presentes no leite materno, é também uma 

escolha política em favor de condições sociais propícias à vivência e 
continuidade desta que é a fonte que inicia a conexão entre nutrição e 

afeto. (CHAVES; DOURADO, 2016, p. 18) 

 

Muito poderíamos discorrer sobre a questão do aleitamento materno, mas neste 

trabalho tal tema vem apenas como ilustração da importância das primeiras relações – 

bases de afeto – e da reconstrução do olhar para o ser humano, percebendo-o como ser 

da natureza, que também, como outros mamíferos, mama e constrói, portanto, 

naturalmente, relações com outros seres, também naturais. Nesse viés, cabe pensar o 

corpo como fio condutor da conexão do ser humano com toda a natureza ao seu redor, 

entendendo que é parte integrante e indissociável do meio em que se encontra, na sua 

forma mais intensa, sublime e natural.  

A vida é um fenômeno da natureza e estar conectado aela não é somente 

indispensável, mas impossível ao ser humano, por mais que ele se distancie dessa 

percepção. Assim, podemos refletir sobre a infância, o que a constitui como a natureza 

de ser. E, assim, tornar possível que a criança possa se relacionar einteragir, 

percebendo-se como parte integrante à natureza, em toda a sua simplicidade, 

complexidade e inteiramente conectada a ela.  

Cabe ressaltar que não é necessário estimular às crianças a gostarem do que as 

constituem, ao que é natural, a não ser em casos em que essa separação entre humanos e 

o que é natural tenha sido imposta em suas vidas. A relação natural da criança com os 

elementos e outros seres da natureza é desinteressada de propósitos de consumo e 

racionais e a criança manifesta sua inteireza e seu olhar de encantamento, em seu corpo 

potente, disponível para interagir, brincar e experimentar o mundo de forma simples, 

natural, porém, intensa e carregada de sentidos e significados que não são, 

necessariamente, possíveis de serem verbalizados, racionalizados e muito menos 
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contabilizados. Daí, mais do que um trocadilho de palavras, a importância de entender a 

natureza do brincar a partir das experiências proporcionadas pela possibilidade e 

valorização do brincar na/com a natureza. 

Como diz o poeta Manoel de Barros, dar sentido às coisas desimportantes.Silva 

(2013) estudou as poesias do poeta e, segundo seus relatos, tais poesias nos remetemàs 

experiências infantis, àforma com que podemos nos relacionar com a vida, com a 

natureza de nosso ser.  

 

A ressignificação do banal em extraordinário é atravessada pelo 
movimento espontâneo da imaginação, nas estratégias artísticas ou 

poéticas de ressignificação ou reencantamento diante das coisas 

banais, é importante considerar também a relação com a vida, a 
atenção diante das pequenas coisas e o acaso. (SILVA, 2013, p. 1224) 

 

Em relação a essa perspectiva, Guattari afirma que “mais do que nunca a 

natureza não pode ser separada da cultura e precisamos aprender a pensar 

„transversalmente‟ as interações entre ecossistemas [...] e universo de referências sociais 

e individuais.” (1990, p. 25). Nessa abordagem do autor, podemos pensar nas relações 

entre/da criança com a natureza, em outras interações sociais, com o outro, com o 

mundo em sua totalidade e consigo mesma.  

De acordo com Sanchez, o lugar e a potência do corpo como primeiro ambiente 

com que se busca interação, e naturalmente, estabelece relação de reciprocidade entre o 

humano e o ambiente natural, “o corpo humano é, portanto, seu primeiro ambiente e 

está em constante busca de acoplamento, adaptação, com o meio em que vive desde os 

primeiros instantes de sua ontogênese.” (2011, p. 25).  

Segundo estudos da teoria Walloniana, Galvão (1995) afirma que o homem é 

determinado fisiológica e socialmente sujeito, portanto, há uma dupla história, a de suas 

disposições internas e das situações exteriores que encontra ao longo de sua existência. 

(1995, p. 28). Nesta abordagem, a figura materna exerce papel fundamental na 

intermediação das experiências exteriores, apresentando o mundo no qual a criança está 

se inserindo. As primeiras relações afetivas, a partir das sensações corporais, são 

marcadas pela emoção, que é instrumento privilegiado da interação da criança com o 

meio. Segundo Wallon (2008), o primeiro ano de vida se caracteriza pelo estágio 

impulsivo-emocional, no qual a afetividade orienta as principais e primeiras atuações do 

bebê com o mundo físico.  



26 
 

 

Com essa perspectiva do autor, suapesquisa, a todo tempo, busca entrelaçar as 

dimensões do humano, da criança conectada com a natureza, sendo parte dela. Neste 

sentido, o corpo em transversalidade, atravessado e fruto de relações afetivas, de corpos 

em relação, seguem perpetuando a natureza humana, afirmando a vida que se 

desenvolve entrelaçada e conectada com a essência da identidade terrena.  

É nesta perspectiva que buscamos um olhar mais aprofundado sobre as relações 

afetivas de corpos naturais, que se desenvolvem a partir de elementos e conexões com a 

natureza, pois, assim, torna-se possível vislumbrar possibilidades e caminhos para 

relação de afeto com a vida, consigo mesmo e com o meio ambiente, por meio do 

brincar na/com a natureza. 

As teorias apresentadas neste capítulo vão ao encontro à experiência que, 

profundamente mergulhada no universo brincante, de forma simples, porém, intensa e 

atravessada pelos encontros com o outro e em meio à natureza, “a natureza de ser”, me 

fez perceber o sentimento de pertencimento na conexão com a terra e com tudo que a 

ela pertence. Perpassei por caminhos de simplicidade, de experiências vividas, do lugar 

do corpo e nas ações sentidas e compartilhadas com as crianças em suas explorações. 

Nessa trajetória, busquei dialogar com o vivido na realidade, com as nossas 

experiências, minhas e das crianças, com a vida pulsante no cotidiano escolar, 

entrelaçada a cada experiência com teorias e pensamentos de autores já citados e outros 

que dialogam com a mesma ideia sobre o corpo, o afeto e o brincar na formação do 

sujeito.  

Assim, torna-se possível ampliar o olhar para prática educacional na relação com 

as crianças, viabilizando a potência do corpo em contato com a natureza nas escolas. A 

convivência em ambientes e espaços naturais contribuipara a apropriação do mundo e 

de si mesma, assim como possibilita o desenvolvimento das habilidades da criança.  Em 

artigo escrito sobre tais experiências, cabe citar o seguinte relato: 

 
O que temos visto em nossas propostas é que é exatamente quando 

elas [as crianças] podem explorar o ambiente, senti-lo, brincar 

livremente com seus colegas, professores, bichos, plantas e com os 
elementos naturais é que elas se mostram mais ávidas para conhecer e 

descobrir o máximo possível sobre a vida. (ALVES et al., 2017, p. 

7) 

 

Diante disso, torna-se importante estabelecer relações com as crianças segundo 

estas convicções. Fazer–lhes sentir, perceber e reconhecer-se como partes integradas à 

natureza, na relação com o outro e consigo mesmas, proporcionando experiências em 
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que elas possam experimentar, tocar, sentir a natureza e estabelecer uma relação de 

troca, de afetosem todos os sentidos de seus corpos, levando-as a compreender e 

conceber a natureza como fonte de vida, pois, para aprender e conhecer sobre o mundo, 

é necessário brincar, se afetar einteragir com ambientes e seres naturais.  
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4  O AFETO NO BRINCAR NA/COM A NATUREZA PELO OLHAR DA 

EDUCAÇÃO PSICOMOTORA – RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

 

Figura 2 – Brincando com a lama 

 
Fonte: A autora, 2016. 

 

Guarda num velho baú seus instrumentos de trabalho  

1 abridor de amanhecer  

1 prego que farfalha  

1 encolhedor de rios 

 1 esticador de horizontes  

 

Manoel de Barros 

 

O brincar na/com a natureza é uma atividade espontânea experimentada pelas 

crianças. Conforme dito no primeiro capítulo, o corpo é o primeiro ambiente natural em 

que se tem experiência. Desde os primeiros momentos de vida, a natureza se apresenta e 

revela sua potência, desde a origem da vida humana, vegetal, animal e cósmica. É sobre 

esse corpo que buscaremos dialogar, observar e potencializar. O corpo em movimento, 

em exploração do mundo ao redor, de tudo que faz parte dele e que é fonte de 

conhecimentos e descobertas pelas crianças e que possui, como condição de 

potencialidade, a natureza do brincar.  

Essa pesquisa não será acabada e nemtão pouco fechada nas possibilidades e 

propostas de atuação no trabalho com as crianças. Será baseada nas relações afetivas e 

emocionais que constituem e contribuem para a formação do sujeito, nas quais podemos 

interrogar e questionar nossa prática no que diz respeito ao desenvolvimento da pessoa 
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completa, do ser integral, visto e potencializado em todos os aspectos de forma 

indissociável, ser integrante e parte da natureza.   

De acordo com a perspectiva de uma educação vivenciada, Lapierre e 

Aucouturier(2004, p. 39)afirmam que: 

 

O corpo em movimento, na sua agitação emocional e criadora, não é 

admitido na escola, senão durante as “recreações”, sob o olhar do 
professor que, a rigor, observa, evitando misturar sua autoridade a 

esses jogos pueris.  

É a vida, contida por um tempo muito longo que explode. É 
precisamente essa vida e esse movimento que nos interessam, é com 

eles que queremos trabalhar, pois são a única expressão verdadeira da 

criança.  

 

Diante dessa perspectiva dos autores, nos colocamos a olhar para a função do 

corpo e do movimento na formação das crianças, que também nos convida a refletir 

sobre algumas práticas educacionais. O contexto educacional apontado pelos autores 

revela o modelo cartesiano, práticas que “controlam” o movimento da criança, sua 

exploração livre e espontânea, impedindo a expressão do sujeito autêntico, singular, 

tirando-lhes o direito de brincar.  

Cabe pensar sobre a qualidade desse espaço/tempo para a brincadeira e a 

exploração espontânea, ressaltando o papel do professor nessa relação, ou seja, o corpo 

disponível do professor para compreender e afirmar o movimento espontâneo e livre 

como características próprias da infância. O que buscamos garantir é o movimento 

vivenciado no plano simbólico, nas experiênciassociais, culturais e naturais próprias da 

infância, experiências, estas, que priorizam as interações estabelecidas entre as crianças 

com o outro e com ambiente que ascerca. 

Entretanto, nem sempre as escolas são pensadas pela lógica da criança, do 

atendimento às suas expectativas e desejos. Roubam das crianças o direito àsflores e 

gramados, à água no pátio, barro, areia, salas amplas, abertas, coloridas, saudáveis 

(HOEMKE, 2004, p. 18 apudTIRIBA, 2008, p. 43). 

As experiências infantis se revelam pela brincadeira e ampliam seu universo de 

conhecimento do mundo do qual fazem parte. Pela atividade espontânea do brincar, a 

criança expressa sentimentos, desejos, cria e recria de acordo com sua imaginação e 

com os objetos que se dispõe ao seu redor, como também brincam com seus próprios 

corpos, descobrindo sensações, potencialidades e limitações nas interações que 

estabelece consigo mesma, com o outro ou com o ambiente.De acordo com Lapierre e 

Aucouturier(2004, p.39), “[...] esse movimento perpétuo por meio do qual a criança se 
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expressa, em uma busca permanente de relação com os objetos e com os outros, essa 

necessidade irreprimível deve ter uma significação, uma finalidade na sua evolução.”. 

É com basenesta perspectiva do movimento, que encontramos na 

Psicomotricidade pistas para uma atuação que possa potencializar o corpo e o 

movimento no processo de desenvolvimento e aprendizagem pela brincadeira livre e 

espontânea em ambientes naturais.  

O foco dos questionamentos que fizeram emergir esta pesquisa surgiuda 

observação das crianças em brincadeira espontânea nos espaços naturais de uma escola 

pública que trabalhei na zona oeste do Rio de Janeiro. Neste mesmo período, ingressei 

no curso de Especialização em Educação Psicomotora. Desde então, passei a observar 

com olhar mais atento para os movimentos, para o corpo, para os desejos das crianças e 

suas formas de interagir e se relacionar com a vida. Nesta experiência, fui percebendo o 

imenso desejo delas pelas brincadeiras na natureza.  

Tudo que encontravam pelo caminho, tudo ao redor delas, causavam-lhes 

encantamento. Olhares, curiosidades, sensações, cheiros, flores e folhas, galhos, terra, 

água, lama... Tudo ganhara sentido e significado pelas mãos das crianças. Elementos da 

natureza se transformavam em brinquedos criados e (re)criados a todo tempo.  

Mas, o que tem de Psicomotricidade nessas experiências? Como legitimar a 

importância de brincar na/com a natureza com olhar da Educação Psicomotora? 

Lapierre e Aucouturier(2004, p. 39), em sua obra A simbologia do movimento,relataram:  

 

Tentamos, portanto, dar clareza ao nosso trabalho, evidenciar as 
etapas de evolução do movimento, não no plano neuromotor ou 

cognitivo, [...], mas no plano simbólico do movimento vivenciado.  

A cada etapa de integração psicoafetiva do movimento correspondem, 

efetivamente, atividades simbólicas cuja compreensão, evolução e 
exploração constituem a própria essência de nossa ação educativa. 

 

Nesta mesma obra, os autores legitimam a potência da natureza para o 

desenvolvimento humano e acrescentam que, para compreender o que é realmente o 

movimento para a matéria viva, é necessário remontar, numa ótica filogenética, as 

origens da vida. 

No entanto, o estudo sobre a Psicomotricidade através do brincar na/com a 

natureza se estrutura nas ações das crianças em constante movimento. Assim, buscamos 

olhar para inteireza do corpo, que se desenvolve a partir das interações que estabelece 

com o outro e com a natureza a seu redor em plena conexão com o que é vivo e revela 

características importantes sobre a vida. 



31 
 

 

Neste sentido, são as crianças que conduzem o processo de (re)descoberta da 

natureza. E nesse movimento natural das crianças, cabe aos adultos observar antes de 

interferir, refinar o olhar. Portanto, é fundamental que educadores sejam sensíveis às 

necessidades e desejos do corpo da criança. Tiriba (2003) nos questiona e nos faz 

refletir sobre o olhar e a escuta atenta aos desejos das crianças.  

 

Mas como desenvolver essa escuta com as crianças se não a tivermos 

conosco?  Como perceber as sensações dos outros sem conectarmos as 

nossas próprias? Como estar aberto às emoções infantis sem 
recuperarmos os nossos sentimentos? Como acompanhar o ritmo das 

crianças sem sentirmos os nossos ritmos biológicos? (PENA et al, 

2008, p. 35).  
 

Essas devem ser reflexões e questionamentos constantes dos educadores em 

relação aos desejos e movimentos das crianças. Assim, adultos e crianças se 

(trans)formam, se constroem mutuamente através de suas relações e interações uns com 

os outros e com a natureza.  

 

4.1 Imagens que revelam: olhares, afetos e movimentos – relatos de experiência 

do brincar na/com a natureza 

 

No exercício de lapidar o olhar e encontrar pistas para atuações que valorizem a 

cultura do brincar na/com a natureza e, para compreender que a natureza é cultura e 

cultura é também natureza, muitas cenas se revelaram nas curiosidades e descobertas 

nas ações das crianças em livre exploração no ambiente natural em uma escola pública 

da zona oeste do Município do Rio de Janeiro. São cenas do cotidiano do brincar livre e 

espontâneo de meninos e meninas no espaço natural da escola fazendo emergir a cultura 

do brincar na natureza.   

Cenas, momentos, experiências, olhar psicomotor, afetos e integração com a 

natureza viva, orgânica, sentidas na inteireza do corpo e, portanto, carregadas de sentido 

e aprendizagem. O objetivo das imagens não é apenas lapidar o olhar, mas, também, 

apontar possibilidades de proporcionar bons encontros e experiências em uma infância 

rica e que contribui para a formação de seres brincantes em meio ànatureza, sendo 

crianças e/ou adultos em interação. As cenas se refletem nas imagens, estáticas, mas 

cheias de movimento, alegria e conexão com a terra.  
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Figura 3 – Plantação. 

Fonte: a autora, 2016. 

 

Figura 4 – Desenho na terra. 

Fonte: a autora, 2016. 

  

Nas instituições educacionais, muito falamos de aprendizagem, mas aprendemos 

a categorizá-las em áreas de conhecimento que se constituem basicamente de aquisições 

intelectuais, como se fosse possível separar o intelecto dos afetos, do corpo, dos 

sentidos. Por sua vez, como diz o filósofo Larrosa, a experiência é o que nos passa, o 

que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca.  



33 
 

 

(2016, p. 18).As figuras apresentadas (figuras 3 e 4) vão ao encontro do pensamento do 

filósofo e revelam o sentido das experiências vividas pelas crianças no encontro com a 

natureza. Olhares, afeto, transformação e construção de conhecimentos se potencializam 

a partir das experiênciasdas crianças por meio da cultura do brincar.Tais experiências 

passam pelos sentidos do corpo através do vivido, sentido. As marcas na corporeidade 

do sujeito o integram e o constituem como sujeito dessa mesma natureza. 

 

Figura 5 – Pintura com elementos naturais. 

Fonte: a autora, 2016. 
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Figura 6 – Exploração do ambiente. 

Fonte: a autora, 2016. 

De acordo com Mastrascusa e Franch, na obra Corpo em movimento,corpo em 

relação: psicomotricidade relacional no ambiente educativo,“[...], sabe-se que os 

espaços gráfico e matemático necessitam de uma base, ou seja, uma organização e uma 

estruturação da consciência corporal, do espaço corporal, que se dá por meio de 

atividades globais e vivenciais, não apenas por atividades intelectuais.” (2016, p. 16-

17). Tal afirmação pode ser ilustrada pela figura 3, quemostra o corpo da criança 

interagindo com a planta que cresce. A curiosidade pelo crescimento, pela 

transformação das sementes de girassol plantadas pela turma, passa pelas bases do afeto, 

em que o toque se manifesta de forma cuidadosa e a leva a perceber os diferentes e sutis 

movimentos de uma outra vida. 

A contextualização dasimagens as tira de uma condição estática e traz os afetos 

que me constituíram nos momentos em que as registrei. Assim, tais imagens 

possibilitam diálogos que vão aoencontro deuma aprendizagem de corpo inteiro e que 

legitimam a natureza como espaço privilegiado para a construção do conhecimento. 

Apontam para a potência do corpo e do brincar em ambientes naturais na escola. Espaço 

rico e privilegiado com múltiplas possibilidades, onde afeto e aprendizagem caminham 

de forma indissociável.  



35 
 

 

As imagens representadas nas figuras 5 e 6mostramdiferentes possibilidades de 

criar e imaginar a partir dos elementos naturais presentes no cotidiano. Associadas ao 

movimento espontâneo, arte e criatividade, percebe-se aafetividade pelo encontro com o 

natural, no quala descoberta sobre a natureza e seus fenômenos alimentam o desejo e 

faz fluir sensações pelo toque, pelo olhar, pelo corpo que gira e balança a folha da 

palmeira, que produz ruídos, que se transforma embrinquedo sustentável e, quando a 

brincadeira chega ao fim, se (trans)forma em escultura deixada no pátio da escola.  Com 

imensavalorização desses elementos relacionais, a criança, na sua natureza de brincar, 

semeia e planta, no corpo, cuidado e amor pelo meio ambiente.  

 

Colocar à disposição das crianças e dos adultos diferentes tipos de 

objetos e observar o modo como eles os utilizam, o investimento 

progressivo que realizam com tais objetos, é uma fonte importante de 
ensinamentos. Além disso, as situações espontaneamente criadas se 

ordenam, em geral, em torno de um tema, consciente ou inconsciente, 

o qual deve ser percebido e explorado [...]. (LAPIERRE; 
AUCOUTURIER, 2004, p.23)  

 

 O olhar para as ações espontâneas das crianças por meio do brincar na/com a 

natureza revelou uma aprendizagem de corpo inteiro. A experiência dessacultura 

(trans)forma a realidade e o olhar das crianças, como também, a minha realidade e o 

meu olhar.  

A figura 7 retrata uma história contada por muitos corpos, inteiros, curiosos e 

conectados no cuidado com a natureza. As sementes de girassol, levadas por uma 

criança, resultaram em uma ação coletiva. A expectativa pela beleza da flor que surgiria 

movimentou as crianças no cuidado de cada detalhe. Fala, escrita, gestos, interações, 

movimento e afeto marcaram a experiência. Diferentes expressões, sensações corporais 

e desenvolvimento do sujeito integral, nas ações que foram tecidas e construídas pela 

turma.  
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Figura 7 – Plantio do girassol. 

Fonte: a autora, 2016. 

“Um caixote, uma terrinha, uma semente toda listradinha, um regador com água 

bem fresquinha e o sol sempre a brilhar (...)”. Essa foi a narrativa das crianças, em uma 

construção coletiva, sobre o que precisariam para que pudessem vislumbrar a beleza da 

flor. A cada dia de cuidado, as crianças se encantavam com os detalhes do processo de 

transformação e crescimento da planta. Receosos em alertar e compartilhar com outras 

crianças da escola, decidiram construir uma placa e deixar um recado escrito, decorado, 

construído pelas crianças e adultos da turma. A placa, pela fala das crianças, dizia: “Ver, 

não arrancar, cuidar”. Nesse encontro, a mão, o toque sensível, a imagem e o olhar 

marcaram o afeto da relação entre a criança e outro ser vivo da mesmanatureza.  

A figura 7 mostra o toque sensível e afetuoso da criança na planta. Expressão de 

cuidado pelo desenvolvimento e curiosidade na textura das folhas que crescem; o corpo 

conectado com a vida que desabrocha um pouco mais a cada dia, em seu estado de 

plenodesenvolvimento. 

 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, 

requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos 
tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, [...] 

pensar mais devagar, olhar mais devagar, [...], parar para sentir, sentir 

mais devagar, demorar-se nos detalhes, [...] , suspender a vontade, 
suspender o automatismo da ação, cultivar a ação e a delicadeza, abrir 

os olhos e os ouvidos, [...], aprender a lentidão, [...], cultivar a arte do 
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encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. 

(LARROSA, 2016, p. 25) 

 

Todas as imagens apresentadas revelam também o olhar atento e cuidadoso do 

educador aos desejos e interesses das crianças. Seus movimentos, ações e interações na 

exploração livre e espontânea são pistas e caminhos possíveis para refletir sobre a 

atuação de educadores de Educação Infantil. A natureza é sempre um convite que 

mobiliza as criançasa brincar, investigar, explorar e descobrir o mundo em que 

vivem.Nessa perspectiva, é também um convite para o olhar dos adultos diante das 

crianças que brincam livremente no espaço natural. 

Dar tempo e espaço para conviver com as experiências, possibilitar que algo os 

aconteça e os toque e nos permitir participar desse processo: isso significa compreender 

e deixar fluir o movimento que potencializa o sentimento de pertencimento ao meio 

eque permite desenvolvermosnossas estruturas psicomotoras através das brincadeiras e 

interações com a natureza, nos conectando, propiciando a nossa redescoberta como 

parte desta mesma natureza, conforme a citação a seguir: 

 

Compreender o lugar do afeto nas relações estabelecidas entre os 

sujeitos, os encontros, e a troca de saberes no espaço escolar nos leva 

a pensar sobre a garantia de espaço/tempo para a construção dos 
sujeitos da relação, de interação com o outro e as descobertas que 

revelam as potencialidades das crianças no processo de aprendizagem 

no cotidiano escolar. Assim, buscamos o olhar para a inteireza desse 
outro – criança – que se desenvolve e se reconhece a partir das 

interações que estabelece com outros sujeitos, sendo estes crianças e 

adultos e o mundo ao seu redor. (ALVES et al., 2017, p. 4) 
 

Na figura 8, podemos observar uma cena estática no papel, que não dá conta de 

revelar a intensidade da experiência durante o banho de mangueira. Espaço e tempo se 

misturam, assim como os elementos naturais na constituição do ambiente, o mundo em 

que vivemos. Ao fundo, flores de hibisco, cotidianamente coletadas pelas crianças e que 

fizeramparte de muitos encontros, como, por exemplo,na decoração da sala dos 

servidores, onde, posteriormente ao momento da foto, aconteceuuma reunião com chá 

feito com suas pétalas. Uma mistura de sabor e cor! Também foi brinquedo nas mãos 

das crianças, decorando bolos feitos de terra. O calor do sol, a terra, a água, as crianças, 

os adultos. Todos os organismos vivos em conexão com umanatureza maior, única, 

afirmando a vida que pulsa no movimento, no corpo e na alma. 
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Figura 8 – Banho de mangueira e lama. 

Fonte: a autora, 2016. 

Para muitos adultos, essa cena poderia representar sujeira, bichos, possibilidades 

de pegar doenças. Ouvimos isso de alguns servidores que não eram da Educação 

Infantil, ou de alguns familiares das crianças. Sempre que essa questão surgia, 

conversávamos com eles e mostrávamos a importância e o valor desses momentos. 

Também os tranquilizávamos em relação às possíveis doenças, a partir de artigos de 

pediatras sobre a importância do contato com a natureza. Para nós, crianças e 

professores, esses momentos eram de muita saúde, alegria, vida, potência e leveza! 

A imagem da figura 9 ilustra um momento de exploração e o encontro com o 

capim cortado e esquecidono espaço natural da escola. A brincadeira se entrelaçou com 

sensações corporais e movimentos. Textura, cor e criatividade teceram a imaginação das 

crianças. Conforme Louv (2016, p.108), experiências multissensoriais na natureza 

ajudam a construir “as habilidades cognitivas necessárias para o desenvolvimento 

intelectual contínuo” e estimulam a imaginação.  
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Figura 9 – 

Brincadei

ra com o 

capim. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora, 2016. 

 

Na observação das crianças dialogando entre elas sobre as possibilidades de 

criação com o capim que tanto brincaram, uma delas perguntou: “o que podemos fazer 

com esse capim?”. Tão logo, outra respondeu: “podemos pintar, fazendo de conta que é 

um pincel!”. O desejo de ressignificação do elemento natural fez com que levassem a 

natureza para dentro da sala. Todo processo de organização das crianças foi 

acompanhado sob o olhar afirmativo do educador. Com autonomia e liberdade no 

espaço, as crianças pegaram tintas, blusas de pintura e papel. Perceber possibilidades, 

sentir diferentes texturas e olhar para o processo criativo das crianças permitiram 

constituirum olhar sensível e criativo, tanto pelas crianças quanto pelo educador.  

Louvaborda a importância deoferecer para a criança o espaço e os materiais para o que 

ele chama de arquitetura e artefatos das crianças. Com materiais disponíveis para 

brincar e criar, o autor traz a teoria das “partes soltas” (NICHOLSON apud LOUV, 

2016, p. 108) para afirmar que 

 

Um brinquedo com as “partes soltas”, como Nicholson o definiu, é 
aberto a possibilidades; as crianças podem usá-lo de muitas maneiras e 

combiná-lo com outras partes soltas pela imaginação e pela 

criatividade. Uma lista típica de partes soltas para uma área natural de 
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brincar pode incluir água, árvores, arbustos, flores e capim [...]. 

(LOUV, 2016, p. 108) 

 

E foi nessa perspectiva que, com cores,texturas e sensações, as crianças se 

envolveram em ummomento de livre expressão e ressignificação do capim, conforme 

ilustrado na figura 10. 

 

Figura 10 – Pintura com o capim. 

 
Fonte: a autora, 2016. 
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Outra proposta que faz parte do cotidiano das crianças nesta instituição é o 

banho de mangueira junto à pintura com guache. Foi assim que registramos as figuras 

11 e 12, no intuito de expressar a arte do encontro que presenciamos entreos corpos 

durante a atividade proposta. No banho de mangueira, tinta e pincel nas mãos das 

crianças. A proposta era, inicialmente, uma pintura vertical, nas paredes de azulejo. A 

pintura corporal surgiu como proposta das próprias crianças pelo desejo de interagir e 

brincar com o outro. Na ação de um pintar o corpo do outro, o toque, as sensações, a 

criatividade no uso das cores e seus contrastes nos tons de pele, nas singularidades de 

cada um. A construção da imagem e do esquema corporal se fez presente no olhar para 

o corpo um do outro.A criança da figura 11 se encantou com a proposta. Aproximou-se 

de uma outra criança e disse: “Eu quero pintar meu corpo todo! Pinta minha perna?”. 

Juntas, estabeleceram um diálogo verbal e,também, um diálogo tônico, no qual o 

movimento e a ação estiveram presentes durante todo o tempo do brincar.  

Mastrascusa e Franch confirmam a ação das crianças conforme a citação a 

seguir: 

 

“O outro” é sujeito e sujeito de relação com quem estabelecemos um 
vínculo. Entendê-lo e reconhecê-lo assim nos permite entrar em uma 

dinâmica de inter-relação através da qual os aspectos mais humanos e 

comuns entram em jogo, questionando permanentemente a atuação de 
um e outro. (MASTRASCUSA; FRANCH, 2016, p. 94) 

 
 

Figura 11 – Pintura corporal1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora, 2016. 



42 
 

 

 

 

Figura 12 – Pinturacorporal 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora, 2016. 

 

De acordo com Louv, espaços e materiais naturais estimulam a imaginação sem 

limites das crianças e servem como meio para a inventividade e a criatividade 

observáveis em quase todo grupo que brinca em um ambiente natural (2016, p. 

108).Diante dessa perspectiva, a lógica do conhecimento sobre o corpo e de suas 

estruturas psicomotoras emerge das próprias crianças durante as brincadeiras e 
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interações que elas estabelecem com o meio. Sendo, elas, seres da mesma natureza, 

humana e corpórea, se descobrem e constituem seueu, interno,na relação com o outro, 

externo, pela troca, pelo toque, pelo olhar, tendo, como base para essas construções, o 

brincar livre e espontâneo no ambiente natural.   

As imagens das figuras 13 e 14 iluminam o olhar e se apresentam cheias de afeto 

e gratidão pelo encontro tão esperado pelas crianças. O tempo e o espaço foram 

preenchidos pela beleza no desabrochar da vida na natureza. Encanto, beleza, olhares, 

toques sensíveis e cheios de alegria pelo nascimento que revelam a vida que pulsa na 

natureza.  

As crianças vivenciaram um longo processo de cuidado e respeito à natureza que 

nasceu no brincar livre e espontâneo no ambiente natural, mais precisamente, no 

canteiro da escola. No encontro com a terra e as possibilidades que ela oferece, emergiu 

o desejo de plantar. Enquanto cavavam, iluminados pela luz do sol, encontros com 

outros elementos e seres naturais: pedrinhas, galhos, bichos de jardim. Escutávamos 

algumas narrativas conectadas com a terra e com a curiosidade da vida que surge dela, 

como, por exemplo: “precisamos de sementes para plantar!”. Esta fala mostrou-

sepermeada pelo desejo de uma das crianças que brincava com um caminhão que 

carregava terra e pedras. 

 

Figura 13 – Encontro com o girassol. 

Fonte: a autora, 2016. 
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Figura 14 – Presente para o girassol 

Fonte: a autora, 2016. 

 
 

As sementes trazidas por uma das crianças no dia seguinte foram plantadas e 

cuidadas por um longo período e entrelaçadas por uma sensação viva de afinidade com 

o mundo externo. 

A figura 14 mostra o corpo que, carregado de afeto,lança mão de movimentos 

finos, delicados, a construir e criar algo que pudesse representar a alegria daquele 

encontro. Dedos ávidos, alimentados pela criatividade e imaginação. 

Para finalizar, fica a sensibilidade dessa imagem (figura 15), que representa um 

ser vivo potente que marcou o (re)encontro entre a criança e a natureza, no movimento 

livre e na alegria de brincar, que surgiu da curiosidade na exploração do ambiente 

natural, propiciando a natureza do brincar, vivenciada na brincadeira na/com a natureza. 

Encontro de transbordamento de afeto e movimento: assim as experiências vividas e 

experimentadas pelo sujeito passaram e atravessaram a inteireza do corpo,possibilitando 

fluir, emcada criança,a afirmação da vida com respeito e amor à natureza e a beleza da 

flor.  

 



45 
 

 

Figura 15 – O girassol. 

Fonte: a autora, 2016.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A forma como surgiu o desejo em construir e vivenciar esse estudo se constituiu 

do acontecimento, do encontro com o inesperado, com a experiência que trouxe à 

memória recordações, sentimentos, sensações corporais traduzidas em cheiros, texturas, 

sabores, histórias e brincadeiras vividas na infância. O trabalho foi elaborado sem 

dicotomia entre teoria e prática, porém, a primeira embasou a outra e foi delineando os 

caminhos da pesquisa. No espaço acadêmico sobre o estudo da Educação Psicomotora, 

revisitei minha infância nas vivências que experimentei. A cada estudo, uma lembrança 

de minhas brincadeiras de criança. E foi pelo estudo, que vislumbrei a possibilidade de 

que as brincadeiras nos quintais da minha infância tinham um valor maior do que 

imaginei ter. Uma infância simples, em meio à natureza, onde os melhores brinquedos 

foram feitos por mãos criadoras de crianças e o próprio corpo como o primeiro 

brinquedo da natureza em que a criança interage. As poesias do poeta Manoel de 

Barros, além de proporcionar um alicerce estético, deram um tom de afeto, 

encantamento e intensidade pelas brincadeiras, pelas coisas simples da infância.Assim, 

diz o poeta em sua obra Matéria de poesia: 

 

[...] O homem que possui um pente e uma árvoreserve para poesia 

Terreno de 10 x 20, sujo de mato – os que nele gorjeiam:detritos 
semoventes, latas servem para poesia  

[...] Coleção de besouros abstêmios 

o bule de Braque sem bocasão bons para poesia 

As coisas que não levam a nada têm grande importância 
[...] As coisas que não pretendem, como por exemplo: pedras que 

cheiram água, homens que atravessam períodos de árvore, se prestam 

para poesia [...]. (BARROS, 2007, p. 11-12) 
 

A obra produzida pelo poetalegitima a potência do brincar livre, espontâneo em 

ambientes naturais. O contato com os elementos da natureza que se misturam com 

objetos largados, esquecidos, já sem importância, se transformam em brinquedos pelas 

mãos das crianças.  

A infância como um tempo vivido com o corpo potente e pela tessitura entre 

diferentes áreas de estudo, como a Filosofia, a Psicologia do desenvolvimento e 

contribuições teóricas e metodológicas da Psicomotricidade, fez desabrochar em minha 

memória cenas da minha infância em contato com a natureza. Uma experiência de 

entrega às sensações, emoções, sentimentos, cheiros, texturas, curiosidades e 

descobertas que vivi e experimentei totalmente imersa e conectada com a natureza pela 
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brincadeira livre, espontânea, ou seja, pela exploração do mundo ao redor. Dessa 

experiência pessoal, houve encontro entre espaços e temposoutros, que fizeram emergir 

questionamentos, indagações, possibilidades de desenvolvimento pelas concepções e 

bases psicomotoras que ancoram sobre a livre expressão e ação corporal,sobre uma 

forma de relacionar, pensar, interagir e descobrir o mundo. Como escreveu o filósofo 

Larrosa (2016), a experiência é tudo que nos toca, que nos afeta e tudo que nos 

acontece.Diante deste pensamento do autor, torna-senecessário dar tempo e espaço para 

vivenciar, explorar, sentir, interagir e encontrar possibilidades de desenvolvimento das 

estruturas psicomotoras pela ação e movimento espontâneo na brincadeira em meio à 

natureza.  

Afetos construídos pelos sentidos. Olhares, toques, cheiros e texturas são bases 

para a construçãodo sujeito, em suas dimensões afetivas, cognitivas, motoras, sociais e 

ambientais. E apontaram para possibilidades de desenvolvimento das estruturas 

psicomotorasdo sujeito como parte da natureza, inserido no meio de forma 

indissociável. 

 Nessa perspectiva de desenvolvimento, as experiências vividasforam sendo 

constituídas e pensadas pela observação das crianças em contato com o brincar em 

ambientes naturais presentes no espaço da escola, momento fundamental do cotidiano 

das crianças na Educação Infantil. Foram encontros que suscitaram o olhar para práticas 

e apontaram possíveis formas de atuação em espaços escolares neste segmento da 

Educação Básica. O corpo marcado com essas experiências vividas pelas crianças em 

exploração dos espaços,em que o toque sensível, cheiro, cores e sabores revelaram o 

conhecimento do mundo natural e social por meio das interações, sendo partes de um 

todo indissociável. Sujeitos capazes, potentes e criativos na tarefa de fazer perpetuar a 

vida. 

No decorrer desta pesquisa,as marcas impressas na corporeidade, diante de 

experiências em contato com a natureza, com elementos e fenômenos. Olhares, toques, 

cheiros, sabores, sentidos do corpo, da vida que afeta e que se afeta na relação existente 

entre os organismos vivos presentes na natureza humana, animal, vegetal e cósmica.  

Com base na teoria Walloniana (2008), o homem é um ser indissociavelmente 

biológico e social, nas relações que estabelece e nas exigências entre o organismo e a 

sociedade. Sendo assim, aafetividadenas relações e o brincar em meio à natureza 

desenvolvem a consciência ambiental e tornam-se caminhospossíveis para o 

enriquecimento das relações, que vêm sendo distanciadas pelos avanços técnico-
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científicos que levam ao desequilíbrio ambiental evêm largamente acometendo o 

planeta.  

Guattari (1990) nos alerta para a questão do distanciamento nas relações e nos 

modos de vida dos indivíduos com o meio ambiente e nos aponta para o que podemos 

construir e viver daqui em diante. Nessa perspectiva, encontramos na brincadeira 

na/com a natureza uma conexão entre os organismos vivos baseados no respeito ao 

meio ambiente, onde o sujeito se define comoparte integrada à natureza e, com 

isso,reconhecea importância do ambiente natural para a sustentação da vida. 

O afeto nas relações com o outro e consequentemente consigo mesmo por meio 

das experiências do brincar em meio à natureza na Educação Infantil legitimam a 

brincadeira como principal atividade na cultura da infância – a natureza do brincar – e  

encontramos, na Psicomotricidade, bases para estas reflexões e possibilidades de 

desenvolvimento das estruturas psicomotoras da criança.   

Encontramos,também, nos autores citados na pesquisa, algumas respostas e 

caminhos possíveis para continuar refletindo, questionando práticas e propostas 

embasadas pela Psicomotricidade, que potencializa a brincadeira na/com a natureza e a 

afetividade como bases fundamentais para o desenvolvimento e estruturação do sujeito 

em todas as suas dimensões.  

As experiências compartilhadas foram embasadas e confirmadas nas teorias 

apresentadas. Com base em observações, vivências e algumas constatações, encontra-se 

a necessidade de continuar com a pesquisa, tendo em vista a necessidade de aprofundar 

o estudo entre a natureza, o brincar e o desenvolvimentos das estruturas psicomotoras.   

Assim, finalizo sem finalizar, com a pretensão de deixar a sensação de um cheiro 

de terra, uma brisa que toca a pele e o gelado da água da mangueira em um dia de sol 

para invadir nossos sentidos e lembranças e nos convidar a nos reconectar com a 

essência de nossa natureza para, então, dialogarmos de corpo inteiro com as crianças da 

Educação Infantil. 
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