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Resumo 

O texto em tela traz não apenas o relato de experiência na disciplina de 

estágio supervisionado I do curso de Licenciatura Em Educação Física na 

Universidade Federal do Espírito Santo, desenvolvido em um Centro Municipal 

de Educação Infantil (CMEI) na cidade de Vitória, mas tangencia também os 

importantes caminhos que foram percorridos até mesmo antes da graduação 

favorecendo o enriquecimento das 16 intervenções realizadas com o grupo 4. 

As aulas eram ministradas as terças e quintas feiras com duração de duas 

horas. Nos encontros foram tematizadas e historiadas atividade de escalada, e 

outras atividades de transposição didáticas como, a brincadeira da amarelinha 

que tinha como objetivo principal trabalhar o equilíbrio. A proposta inclui ainda a 

apresentação das particularidades de início e fim de aula que permeiam o 

universo da Educação Infantil. Finalizando procuramos expor os limites e as 

reflexões vivenciados durante a experiência. 
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RADICAL SPORTS IN EARLY 

CHILDHOOD EDUCATION IN 

VICTORY : INTERVENTION 

POSSIBILITIES : STAGE 

EXPERIENCE SUPERVISED IN A 

TOWN CENTRE EARLY 

CHILDHOOD EDUCATION 

 

The text on the screen brings not only 

experience report on the stage of 

discipline supervised I of course BSc in 

Physical Education at the Federal 

University of Espírito Santo , developed 

in a Municipal Center for Early 

Childhood Education ( CMEI ) in the city 

of Vitoria , but tangency also the 

important roads that were covered even 

before graduation favoring the 

enrichment of 16 interventions with the 

group 4 .The classes were taught on 

Tuesdays and Thursdays lasting two 

hours. At the meetings were highlighted 

and storied climbing activity, and other 

educational activities as transposition, 

the game of hopscotch that had as main 

objective to work balance. The proposal 

also includes the presentation of early 

characteristics and end class that 

permeate the universe of early 

childhood education. Finally we seek to 

expose the limits and reflections 

experienced during the experiment.  
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BREVES PROVOCAÇÕES QUE FUNDAMENTARAM NOSSAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

 

A escolha do conteúdo experienciado na disciplina de Estágio 

Supervisionado I tem relação direta com carreira profissional de Carlos. Durante 

o Curso de Formação de Soldados (CFSd) no Corpo de Bombeiros, Carlos 

adquiriu o conhecimento necessário para trabalhar as práticas de salvamento, 

adaptadas para Esportes Radicais, de maneira segura ou minimizando o fator 

de risco, dentre elas o rapel, tirolesa, a Falsa baiana, a transposição de edifícios 

por “passarelas improvisadas” ou cabo tencionado justamente as práticas 

aplicadas no estágio.  

Após a formação nos bombeiros, o mesmo teve oportunidade de 

acompanhar o desenvolvimento de um projeto oferecido pela corporação a 

escolas municipais de ensino fundamental da cidade de Vitória, o projeto 

“Bombeiros do Futuro”. O objetivo deste projeto é ensinar noções de prevenção 

de incêndios, proporcionar espirito de grupo a turma, noções de Treinamento 

Físico Militar (TFM) e também hierarquia e disciplina. Como Atividades lúdicas, 

na última semana, as práticas de salvamento são adaptadas possibilitando 

momentos de diversão e aprendizado.  

Posteriormente, Carlos foi convidado para intervir um dia num projeto 

social na cidade de Serra, município vizinho a capital Vitória. A proposta era um 

pouco mais ampla pois, as faixas etárias eram diversificadas, e quantidade de 

alunos era em torno de 50, quase o dobro de uma turma normal (25 a 30 aluno), 

ainda sim foi uma experiência válida, pois para o envolvimento de todos, foi 

solicitado que um ajudasse o outro a se equilibrar. Com o resultado positivo, a 

oficina se estendeu por um mês, totalizando 5 intervenções, uma por semana, 

com duração de duas horas.  

Pouco tempo depois, no segundo semestre de 2011, Carlos iniciou a 

graduação na UFES e logo no do primeiro período foi apresentado à turma um 

professor que desenvolvia estes conteúdos em outro CMEI com crianças de 3 a 

5 anos. No final deste mesmo semestre, em outro trabalho desta disciplina, a 

turma deveria escolher uma escola e apresentar o que estava sendo proposto 
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nas aulas de Educação Física, assim, Carlos e Nelson, escolheram este 

professor para investigar e conhecer melhor a escola e todo contexto da sua 

prática.  

A decisão de historiar o conteúdo tem forte ligação com as vivências de 

Nelson. Ele já era envolvido com grupos de teatro da região metropolitana. 

Nelson possui uma relação mais estreita com a arte e a ludicidade e sugeriu 

acrescentar essa ferramenta a metodologia pois havia colhido bons resultados 

em um outro projeto que trabalhou com crianças, utilizando a contação de 

história e imaginação conforme OCHÖA (2008 p.7) 

A imaginação criadora […] transforma a existência humana através da 
pergunta que dá sentido à aventura de conhecer. A imaginação 
criadora permite ao ser humano conceber situações, fatos, idéias e 
sentimentos que se realizam como imagens internas, a partir da 
manipulação da linguagem. É essa capacidade de formar imagens que 
torna possível a evolução do homem e o desenvolvimento da criança; 
visualizar situações que não existem, mas que podem vir a existir, abre 
o acesso a possibilidades que estão além da experiência imediata. 

 

 Nelson já trazia com ele uma vivência de esportes radicais, mas não era 

de cunho profissional, mas que começou antes mesmo do seu ingresso ao curso 

de Educação Física. Sempre costumava andar de skate e surfar, sempre foi 

bastante envolvido com estes tipos de esportes radicais.  

Todas as experiências vivenciadas até aqui contribuíram para a formação 

de um arcabouço teórico-prático significativo e indenitário, pois conforme Larrosa 

(2002, p.21) a experiência não é o que se passa, mas sim “o que me passa, o 

que me toca”. A escolha desta prática está permeada também pelo instrumento 

pesquisa, pois em uma revisão literária, foi possível constata o quanto é mínima 

a publicação de experiências que relacionam esportes radicais com o a 

educação infantil. Desta forma aguçamos o olhar para procurar pistas que 

pudessem fomentar resoluções para esta lacuna, foram realizadas algumas 

buscas em literaturas relacionadas com o lazer, mas nenhum registro 

satisfatório. Bem próximo ao início da disciplina de estagio supervisionado I, 

Carlos foi designado para uma missão de vistoriar todos os locais de 

concentração de público, fato esse relacionado diretamente com o incidente da 

boate Kiss em Santa Maria – RS onde morreram 250 jovens. Então fui 
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direcionado a vistoriar cada metro quadrado das escolas de ensino infantil e 

fundamental de Vitória.       

Para além dos itens básicos de segurança contra incêndio e pânico, 

Carlos percebeu que a maioria dos CMEI’s contavam com amplos corredores, 

ventilação privilegiado por cobogós, Rampas com inclinações suaves, grades, 

guarda-corpos e arvores ou jardins. A observação é algo potencialmente 

dicotômico na relação com o pesquisador. Pois caso não haja um fator norteador, 

ela pode contribuir fortemente para a perda de tempo da pesquisa, entretanto, 

as minhas vivencias anteriores contribuíram para a conclusão de que os CMEI’s 

possuem arquitetura evidentemente favorável a prática de esportes radicas para 

as crianças, bastando adopções para garantir a segurança. Conforme Filho 

(2013) ressalta as crianças tem sua corporeidade interditadas pelas rotinas 

institucionais, ao passo que estas deveriam ser compreendidas como sujeitos 

autênticos. Vimos que assim realizou o professor que nos fora apresentado, nos 

relatando que ao ver seu aluno se equilibrando no paralelepípedo, pesquisou 

quais conteúdos poderiam relacionar tal atividade, logo descobriu o slackline e 

procurou sistematiza-lo e adaptar os itens de segurança para que as crianças 

pudessem praticar. 

Refletimos, pois muito embora o termo esportes radicais pareça fora de 

contexto quando pensamos em Educação Infantil, o esporte radical é uma prática 

da cultura corporal capaz de perpassar pelas necessidades infantis e básicas do 

movimentar se humano, dialogar com conteúdo transversais como o meio 

ambiente e a ampliação do repertório motor. 

 

APROXIMANDO-SE DA ESCOLA  

 

Nosso trabalho narra principalmente as experiências mais significativas 

que nos passaram durante o período em que ficamos à frente do grupo 4 na 

disciplina estagio supervisionado I da Universidade Federal do Espírito Santo. 

As intervenções foram desenvolvidas no Centro Municipal de Ensino Infantil 
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(CMEI) da cidade de Vitória/Espírito Santo com crianças entre 3 e 4 anos de 

idade. 

No primeiro contato com o professor regente, apresentamos à pretensão 

de trabalhar o conteúdo de esportes radicais de maneira lúdica e historiada. Ele 

nos informou que seria possível, pois nossos objetivos dialogariam com o Projeto 

Político Pedagógico (2010) que estava em curso e também seria possível 

construir uma ligação com o projeto, por ele realizado, no semestre anterior 

sobre artes circenses.  Perspectivando atender as percepções relevantes 

durante o período de observação da turma e também atento as necessidades 

institucionais apresentadas, construímos um planejamento que abarcasse a 

Educação Física na cultura infantil de movimento onde os Esportes Radicas 

objetivam se fazer presentes em formato de práticas lúdico-historiadas de 

aventura, podendo trazer uma reflexão acerca de questões emergentes como o 

cuidado ao meio ambiente e na interelação humana no tocante a experiências 

pelo movimento capazes de afastar elementos como a competição, o egoísmo, 

a desvalorização do ser conforme Marinho (2008 p. 4) destaca:   

[...]os aventureiros valorizam a espontaneidade possível nas atividades 
de aventura na natureza, já que elas parecem despertar aspectos do 
comportamento humano, menos controlados, tais como: atitudes 
hedonistas, cooperativas, sensibilizadoras, deslocamentos, 
experimentações, dentre outras possibilidades. 

E se tratando de educação infantil muitas vezes o ambiente natural será 

imaginativo, assim como a relação criança - natureza. Vale destacar que as 

características inerentes ao conteúdo, as experiências sensoriais, dialogam de 

maneira eficaz com os objetivos das Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica (2013) galgando a valorização do sujeito historicamente 

situado, o conhecimento de aspectos regionais e segundo Vago (2009) 

oferecendo experiências lúdicas, estéticas e afetivas.  

Neste território, a responsabilidade da educação física compreende as 

necessidades mais básicas e primordiais, que não permeiam somente as 

habilidades manipulativas, locomotoras e estabilizadoras, Gallahue (2005), mas 

ter acesso ao brincar fundamentado na ciência e na cultura de jogos, ginasticas, 

esportes, dança e lutas que considerem as particularidades da corporeidade das 

crianças. Logo confirmamos em Bracht (2000), que a Educação Física deve ser 
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capaz de se relacionar com características da cultura regional, deve despertar a 

sensibilidade do sujeito criança a autonomia e nas devidas proporções noções 

de criticidade sob sua realidade. Para que nossas intenções se tornem ações, 

fragmentamos nossa abordagem, hora utilizando argumentos da corrente de 

abordagem desenvolvimentista, hora usamos fundamentos da abordagem 

crítica.  

Somatizando, entendendo vago (1999), nos situamos nas estruturas de 

Sujeitos/Tempo/espaços escolares, e em um CMEI, este fator parece estar 

potencializado, pois a educação começa até mesmo no momento de preparação 

para a escola, mas formalmente do horário da entrada e se faz presente durante 

a nutrição, na utilização do banheiro até o horário da saída.  

 

BREVES DECRIÇÃO DO CAMPO 

 

O CMEI que frequentamos para desenvolver o artigo, está situado na 

capital do estado, próximo a UFES e está em funcionamento desde 1997, onde 

conta com a mão-de-obra de 42 funcionários, dentre eles porteiro, professores, 

diretora, faxineiras, merendeiras, auxiliares de secretaria e cuidadoras. Vale 

destacar a presença ínfima de 2 pessoas do sexo masculino, sendo o professor 

de educação física e o porteiro. Muito bem estruturada, a edificação possui: 12 

salas de aula de 40 m², com amplas janelas, facilitando a iluminação e o conforto 

térmico, sendo que as salas que acolhiam as crianças de 6 meses a 2 anos 

possuíam banheiro especifico para os alunos; corredores largos, com paredes 

de elementos vazados (cobogós). O centro tem frequência média de 580 

crianças, mas tem capacidade para atender 625 crianças. A escola conta ainda 

com uma sala que é utilizada como laboratório pedagógico/Educação Especial, 

cozinha, lactário, refeitório, dois banheiros infantis de uso comum, três banheiros 

adulto, uma lavanderia, sala de direção, sala de pedagogos, sala de professores 

e uma pequena área de recepção que funciona como secretária, uma dispensa, 

três pátios, um com cobertura e dois descobertos, um deposito de material de 

limpeza e outro de material didático onde tínhamos a disposição, bicicletas, 

skates, tatames, cordas, pneus, cone entre outros materiais. 
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CONTEÚDO ESTRATÉGIAS E CONCEPÇOES 

 

Muito embora, em eras passadas, possuíssem estruturas e 

denominações diferentes, o esporte e a infância são fenômeno da modernidade. 

A criança não possui mais um estado de adulto em miniatura desvalorizado, nem 

tão pouco os esportes têm finalidades de agradecimento a colheita. 

A criança e a infância devem ser instituições invioláveis, onde ter o direito 

de brincar é algo irrevogável. Segundo as DIRETRIZES CURRICULARES 

(1996), quando uma criança brinca ela está vinculando o nascimento de suas 

intenções e planos criados voluntariamente, ao mesmo tempo em que ela vai se 

apropriando da realidade que a cerca. No Brasil, os pequenos, tem seus diretos 

e deveres garantidos por lei onde o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

garante o direito a educação, vestuário, saúde, alimentação, porém ainda 

possamos verificar que crianças continuem desamparadas. Desta forma, o 

estado deve estar vigilante as mídias de maneira geral, pois estimulam o 

consumo exacerbado/equivocado  de bens de consumo, brinquedos, alimentos 

que possam ter conotações do mundo adulto, pois quando o estado negligencia 

o direito da criança ser uma criança , ele não compromete um ser, ou um grupo, 

mas compromete a fase da vida de uma criança que pode sofrer impactos no 

seu desenvolvimento, seja de que ordem for, e por conseguinte desencadear 

uma geração incapaz de transpor um legado a nação. 

Somadas esta concepção de infância ao entendendo Freire (2003), pois 

não se passa do mundo concreto a representação mental senão por intermédio 

da ação corporal, nossa estratégia epistêmica para aplicação do conteúdo e 

escolha do conteúdo, embora tivéssemos uma ideia semi-definida, se deu a 

partir da observação da turma, constatando suas necessidades, privilegiando os 

movimentos mais podados tendo delineado seguintes objetivos: 1 – Vivências a 

disciplina de maneira lúdica; 2 – Potencializar os movimentos e ações propostos 

pelos alunos, 3 – Experienciar sensações de equilíbrio e desequilíbrio; 3 – 

Conhecer a cultura dos esportes radicais; 4 – Experimentar o sentimento de 

cooperação; 5 – Construir estruturas imaginativas que interação com a situação 
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de aula e 6 – Vivenciar a Situação de risco e tomada de decisão; inserindo 

contexto do meio ambiente levando outras sensações possíveis 

O risco, “o frio na barriga” que se tem ao praticar esportes radicas, é um 

fator característico que torna esta prática diferenciada dentre outras possíveis na 

Educação Física além de serem práticas de lazer, e portanto, promotoras de 

desenvolvimento de capacidades físicas, de habilidades motoras, da 

apropriação do patrimônio da cultural corporal de movimento, do cuidado com 

meio ambiente e assim de ser capaz de compreender o outro cujo o objetivo é 

praticar atividades esportivas sistematizadas com a adição de maiores emoções. 

Não se pode esquecer de dois conceitos básicos que estão introduzidos 

no contexto deste esporte que são o Risco e o Perigo. Perigo é um 

acontecimento capaz de pôr em cheque vidas alheias ou bens, logo perigo será 

sempre uma ação capaz de causar um dano. Já o risco se trata da probabilidade 

desse evento acontecer. Para Spink (2001, p. 12) a ideia de risco desejado 

refere-se às "subjetividades dos praticantes em contato com as atividades ou 

eventos que têm incertezas quanto aos resultados ou consequências" Logo o 

professor deve administrar suas ações objetivando reduzir o fator de risco e suas 

consequências. Durante a tirolesa, mesmo que nos ficássemos apenas 

monitorando e deixando que eles descessem no momento que cada um achasse 

melhor, mesmo que os alunos “corajosos” descessem mais rápido, era 

perceptível como algumas crianças apresentavam receio em descer, então 

auxiliamos a tomada de decisão contando a até 3. Assim percebemos o 

enriquecimento da proposta com esse componente. 

 

TEMATIZAÇÃO E HISTORIZAÇÃO DO CONTEÚDO 

O estágio traz momentos de investigação que gera um processo reflexivo 

das práticas educativas, compreendendo que o aluno, a escola, seus 

profissionais e a comunidade vivem num ambiente sócio-histórico e cultural que 

sofre transformações com tempo. Nesse sentindo o estagio nos auxiliou na 

compreensão do espaço/tempo da escola e nas suas relações com indivíduos 

que nela se relacionam, compreendendo a afirmação de Pimenta; Lima (2004, 

p. 45) quando destaca que “O estágio [...] é atividade teórica de conhecimento, 
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fundamentação, diálogo e intervenção na realidade [...], ou seja, é no contexto 

da sala de aula, da escola, do sistema de ensino e da sociedade que a práxis se 

dá”, nesse sentido, antes que as intervenções se realizassem, passamos por um 

período de   observação. Priorizamos o contato com as crianças, conhecê-las, 

identificar brincadeiras e práticas corporais preferidas, observar as 

características do grupo de cada um de seus integrantes. Portanto não nos no 

limitamos em apenas observar somente, mas participamos das aulas juntamente 

com os alunos, agindo de forma dinâmica e participativa, não sendo sujeitos 

estranhos que estavam ali só observar tais momentos. O professor de educação 

física nos dava bastante liberdade para que essa interação acontecesse de 

forma sadia.  

 Nos nossos primeiros encontros já fomos apresentados aos alunos pelo 

professor e a partir daí começamos uma reflexão sobre os saberes que as 

crianças já possuíam, pois apresentamos a nossa proposta para o professor 

regente e ele nos relatou que já havia trabalhado o tema semelhante, 

tematizando a arte circense. 

 Na contextualização e aproximação com o tema, nos utilizamos de 

anotações feitas durante o período de observação das brincadeiras dos alunos, 

constamos que haviam brincadeiras que auxiliariam nossa prática, tangenciando 

o objetivo da nossa tematização e historiação das brincadeiras, de maneira que 

contribuiria para a transposição didática do conteúdo.  

 Nas intervenções subsequentes foram realizadas as transposições 

didáticas, lançando mão da conhecida brincadeira da amarelinha e andar na 

prancha, que era uma brincadeira que os alunos gostavam muito, em que tinham 

que se equilibrar numa corda estendida no chão e atravessá-la sem perder o 

equilíbrio. Em toda aula fazíamos uma história para cada atividade desenvolvida, 

proporcionando também um momento lúdico de contação de história para os 

alunos. 

 “Partindo desse tipo de metodologia avançamos em nosso planejamento, 

realizando a primeira intervenção com o slackline, partindo da brincadeira de 

‘‘andar da prancha” e a falsa baiana. No início da aula contamos uma história – 

A ponte do Senhor Jacaré – Abordamos de forma lúdica onde os alunos teriam 
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que atravessar a ponte sem perder o equilíbrio para não caírem no rio pois ali 

habitava um Jacaré muito feroz e que se alimentava de qualquer coisa que 

caísse no rio. Nessa ocasião um dos professores fez o papel do Jacaré enquanto 

as crianças atravessavam o obstáculo, hora a corda estendia no chão, hora uma 

pequena trave de equilíbrio que os alunos costumavam usar em suas aulas. 

Quando os alunos estavam bem seguros em passar pela corda no chão e a 

pequena trave de equilíbrio ele iriam para a “ponte maior” (slackline). 

  Para atravessar o slackline os próprios alunos se ajudavam servindo de 

apoio para quem estava no slackline, pois ninguém queria “virar comida do 

Senhor Jacaré”  

 Nas intervenções subsequentes foram propostas experimentação do 

skate de diferentes maneiras: em pé, sentado, sozinho, com um amigo, sem 

deixar de lado a contação de histórias e ludicidades do tema proposto. 

 A última intervenção foi com, realizada uma passagem no túnel, tirolesa e 

escalada, como de costume, montamos as estações sequenciadas onde 

realizamos uma “aventura pela floresta” com as crianças. O primeiro obstáculo 

da aventura era a “caverna misteriosa”, um brinquedo conhecido como 

“minhocão”, um túnel onde os alunos costumavam a atravessar rastejando pelo 

chão. O segundo obstáculo enfrentado pelos alunos era a escalada. No pátio do 

CEMEI tem uma parede de cobogós, onde nas nossas observações 

constatamos que os alunos costumavam a subir sem a autorização dos 

professores e cuidadores e sempre eram impedidos de subir ali nos horários de 

aula, assim como nos horários de recreio ou horário livre.    

 Tivemos então a ideia de colocar aquele espaço onde as crianças eram 

impedidas de subir, nas nossas aulas de educação física com sendo a “escala 

da montanha”. As crianças teriam que subir na parede de cobogós e se 

deslocarem lateralmente até atravessarem toda a extremidade da parede, 

concluindo assim a “escala da montanha”. 

 Antes de começarmos essa atividade, realizamos uma roda de conversa 

com as crianças explicando do risco de perigo que era realizar aquele tipo de 

brincadeira sozinho sem o auxílio do professor. Depois dessa atividade 

percebemos que o número de crianças que subiam na parede de cobogós fora 
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do horário da aula de educação física diminuíram. A relação dos alunos com 

aquele espaço mudou pois acreditavam que aquela era a ‘’montanha” deles e 

eles teriam que cuidar muito bem dela. 

 O terceiro e último obstáculo era a descida da montanha na tirolesa, 

montada no mesmo pátio onde estavam os outros obstáculos. Alguns alunos 

ficaram com receio de descer a tirolesa, que não era muito alta (2,5 metros).  

Mas quando viram outros colegas descendo com a ajuda dos professores e se 

divertindo com a sensação da descida, logo se decidiram a participar também da 

brincadeira. Alguns alunos ficaram subindo e descendo a tirolesa repetidas 

vezes. 

 O processo de avaliação teve caráter qualitativo pois, o modo de 

construção da avaliação do conhecimento acerca dos esportes radicais foi 

observado aula a aula onde subjetivamente concluímos que o objetivo do plano 

de alua havia sido cumprido e contudo, verificamos ainda uma variação de 

qualidades nas atividades desenvolvidas pelos alunos a partir das atividades 

propostas pelos próprios docentes.        

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Identificamos principalmente duas dificuldades acerca do tema, uma foi a 

ausência de referências de boas práticas de esportes radicais na Educação física 

infantil e outra foi a possível desconfiança da presença masculina no CMEI, mas 

de maneira geral a intervenção foi bem aceita pelos alunos e pelo corpo docente. 

Lançamos mão então, de uma pesquisa de revisão de literatura para 

analisarmos artigos que pudessem nos ajudar no embasamento teórico-prático 

sobre a temática. No entanto, percebemos a escassez de literatura da 

tematização de esportes radicais na educação infantil. O resultado da nossa 

pesquisa literária foi o seguinte: Foram encontrados 29 artigos que pensavam os 

esportes radicais fora do ambiente escolar. 10 artigos que tratavam sobre o 

esporte de aventura e por fim, 6 artigos que tratavam de esportes radicais na 

educação infantil, porém apenas dois contribuíram para auxiliar a construção de 
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uma aula/projeto. Apontamos então a necessidade de incentivo à produção e 

publicação de estudos. 

Os saberes teóricos propositivos se articulam, pois, aos saberes da 

prática, ao mesmo tempo resinificando-os e sendo por eles ressignificados. A 

teoria tem papel fundamental na construção docente, pois capacita os 

professores de variados pontos de vista para uma ação contextualizada 

oferecendo perspectiva de análises para uma ação docente, conforme Pimenta 

(2005, p.26) 

“O papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas de análises 
para compreender os contextos históricos, sociais, culturais, 
organizacionais, e de si mesmos como profissionais, nos quais se dá 
sua atividade docente, para neles intervir, transformando-os. Daí é 
fundamental o permanente exercício da crítica das condições materiais 
nas quais o ensino ocorre.” 

 

Percebemos também que o CMEI é um território feminino, logo nos 

sentíamos vigiados no acompanhamento dos alunos até os banheiros e 

percebemos também que havia uma preocupação em nos deixar sozinho com 

um aluno. O professor compartilhou que esta situação também aconteceu com 

ele. Entendemos esta ação como uma atitude de precaução, pois infelizmente 

não é raro encontrar registro de diversos tipos de abuso de criança em ambiente 

escolar, principalmente sexual ou moral. 

Reiteramos os aspectos positivos deste trabalho na escola, dentre eles a 

oferta de material à disposição (embora alguns precisassem de manutenção), a 

mudança de postura da maioria dos alunos em respeitar os momentos de 

exploração da arquitetura escolar e aceitação do conteúdo por parte dos alunos. 

Procuramos estar atentos aos movimentos dos alunos, não somente pelo fato 

de estarem correndo risco, mas para identificar os potências movimentos que as 

crianças realizavam fora do planejado e que poderiam enriquecer e ressignificar 

a prática. Nesse contexto o docente tem um papel fundamental de analisar e 

reconhecer esses saberes e sistematizá-los para uma vivência corporal mais 

ampla para os alunos, como os exemplos da parede de cobogós e o slackline 

em que os alunos ressignificaram a prática a partir das experiências já 

vivenciadas pelos mesmos. 
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