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RESUMO 

 

Analisa as práticas pedagógicas de um professor de Educação Física na Educação Infantil, buscando 

compreender os fatores que contribuem para que as crianças gostem de suas aulas. Trata-se de um estudo 

de caso interpretativo, realizado em um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) de Vitória/ES 

durante o ano letivo de 2014. Os dados foram produzidos por meio de observação participante, registrada 

em diário de campo, imagens iconográficas (fotografias) e narrativas de diferentes sujeitos escolares, 

captadas na interação dialógica durante o período de observação. Nesse processo, valorizamos a 

enunciação, ou seja, a fala em ato das crianças e dos adultos em situações cotidianas. Os dados analisados 

dão indícios que as crianças gostam das aulas do professor pesquisa pelos seguintes motivos: valorização 

da relação dialógica com as crianças, intervenções inovadoras, desafiantes e de exploração dos diferentes 

espaços pedagógicos. Esses fatores contribuem para a valorização do protagonismo infantil e de suas 

produções culturais. 

 

Palavras Chave: Educação Física. Educação Infantil. Intervenção pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO..............................................................................................................................  6 

 

2 PERCURSO METODOLÓGICO ................................................................................................ 7 

 

3 A PRESENÇA MASCULINA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL .................... 8 

 

4 ROMPENDO PARADIGMAS: DIALOGANDO COM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

DE UM PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL ................. 10 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................................... 15 

 

6 REFERÊNCIA ............................................................................................................................. 16



 
 



6 
 

INTRODUÇÃO 

A parceria estabelecida entre o Programa Institucional de Bolsa à Iniciação a Docência (Pibid) em 

Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Centro Municipal de Educação 

Infantil (Cmei) de Vitória permitiu o mergulho de bolsistas de iniciação à docência no cotidiano de uma 

instituição dedicada a educação de crianças pequenas. Essa inserção nesse contexto gerou inúmeras 

reflexões, dentre elas, destacamos a presença de um professor de Educação Física em um ambiente 

predominantemente feminino.  

Apesar de a Educação Infantil, em decorrência do seu histórico assistencialista, ser um contexto 

em que as mulheres são a grande maioria, a presença de um professor de Educação Física no Cmei 

pesquisado nos chamou a atenção. Percebemos que esse professor é muito querido pelos seus pares, pelos 

funcionários e, sobretudo, pelas crianças. Ao nos aproximarmos de suas práticas pedagógicas, 

constatamos as relações dialógicas que ele estabelece com as crianças, valorizando-as como protagonistas 

e sujeitos ativos em suas aulas. Esse procedimento converge com os pressupostos estabelecidos pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNEB), que concebe a criança como um: 

 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, 

constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 

experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 

cultura (BRASIL, 2013, p. 13). 

 

Se, por um lado, a Educação Física vem se consolidando no contexto da Educação Infantil de 

Vitória/ES,1 por outro esse componente curricular ainda carece de experiências pedagógicas que 

valorizem o protagonismo das crianças, que as considerem como atores sociais nos processos de ensino-

aprendizagem, superando, dessa forma, intervenções pautadas na lógica adultocêntrica, que veem os 

infantis como incapazes de pensar e agir por si mesmos (SARMENTO, 2013). Portanto, valorizar e 

compreender experiências pedagógicas inovadoras, oriundas dos cotidianos escolares, constitui 

importante caminho para a formação docente e para a produção de conhecimentos voltados para 

intervenção pedagógica da Educação Física com a Educação Infantil. 

Diante desse cenário é que se insere o objetivo, que consiste em analisar as práticas pedagógicas 

de um professor de Educação Física na Educação Infantil, buscando sempre compreender os fatores que 

contribuem para que as crianças gostem de suas aulas. Para atingir esse objetivo, em um primeiro 

momento, apresentamos os pressupostos metodológicos que orientaram o estudo, posteriormente, 

discutimos a presença masculina na Educação Infantil e, por fim, analisamos algumas experiências 

pedagógicas da Educação Física centrada no protagonismo das crianças.  

 

                                                           
1 Desde 1992, a Educação Física no município de Vitória/ES vem contribuindo com saberes e fazeres importantes para 

Educação Infantil. E, embora tenha sido excluída das propostas curriculares no ano de 1996, em 2004, com o Projeto-Piloto de 

Implantação das Disciplinas de Educação Física e Artes Visuais nas propostas curriculares da Educação Infantil, sua presença 

concretizou-se até o presente momento (ANDRADE FILHO, 2008). 
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PERCURSO METODOLÓGICO 

Para realização deste estudo, adotamos o estudo de caso interpretativo. Para Thomas e Nelson 

(2002, p. 294) “[...] no estudo de caso o pesquisador esforça-se por uma compreensão em profundidade de 

uma única situação ou fenômeno”. O estudo de caso é utilizado em pesquisas qualitativas para 

compreender casos específicos e significativos. Ele não tem a pretensão de generalizar os seus achados 

para todas as situações, embora possa contribuir para reflexões mais amplas sobre determinado tema. 

A nossa inserção no campo ocorreu no ano de 2014, participamos do cotidiano de uma instituição 

de Educação Infantil por um período de dez meses. As nossas observações focalizaram as práticas 

pedagógicas do professor supervisor de Educação Física e de seis bolsistas de iniciação a docência (ID) 

que atuam no Centro Municipal de Educação Infantil Orcalina Nunes de Andrade. Esse Cmei está 

localizado no bairro São Cristóvão e atende aproximadamente 340 crianças de diferentes bairros e 

condições socioeconômicas desfavoráveis. A instituição possui instalações de qualidade para os sujeitos 

daquele contexto e, no que concerne a orientação pedagógica,2 há a valorização do protagonismo infantil, 

no sentido de considerar as crianças como produtoras de cultura e agentes ativos nos processos de ensino-

aprendizagem empreendidos pelos adultos. As Figuras 1, 2 e 3 demonstram alguns espaços do Cmei: 

 

                        

           Figura 1 – Pátio interno do Cmei                                        Figura 2 – Área externa do Cmei 

                                    

                                                           
2 Projeto Político-Pedagógico do Cmei Ocarlina Nunes de Andrade (2014). 
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       Figura 3 – Jardim interno do CMEI 

 

Fonte: Arquivo Pibid-EF/Ufes 

 

Os dados foram produzidos por meio de observação participante, registrada em diário de campo, 

imagens iconográficas (fotografias) e narrativas de diferentes sujeitos escolares, captadas na interação 

dialógica durante o período de observação. Nesse processo, valorizamos a enunciação (CERTEAU, 

1985), ou seja, a fala em ato das crianças e dos adultos em situações cotidianas.  

Dentre as fontes apresentadas, as imagens fotográficas são tratadas como representações sociais da 

realidade. Para Gobbi (2011, p. 1215), as fotografias constroem e reconstroem realidades e, quando 

circulam em diferentes espaços escolares, “[...] passam a constituir conhecimentos sobre aqueles que os 

frequentam, sobre as práticas e a construção de diferentes saberes nesses espaços, no que ocultam e 

evidenciam”. Polissêmicas, permitem inferências de conteúdo e de forma, evidenciando “[...] as culturas 

infantis que emergem; as culturas docentes que também podem ser percebidas, ou mesmo, questionadas, 

trazendo aspectos do imaginário e das práticas sociais escolares” (GOBBI, 2011, p. 1215). 

No processo de análise, triangulamos os dados produzidos nas diferentes fontes, para que a 

unilateralidade de um dado não se sobrepusesse à complexidade da realidade. O conjunto de dados 

analisados foi interpretado em diálogo com os pressupostos da Sociologia da Infância (SARMENTO, 

2013) e dos Estudos com o Cotidiano (CERTEAU, 1994). 

 

A PRESENÇA MASCULINA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Neste tópico, discutimos a presença de um professor de Educação Física no universo da Educação 

Infantil. Problematizamos a inserção masculina em um ambiente historicamente marcado pela presença 

feminina. Dados do MEC/Inep/Deed (2014), apresentados na Tabela 1, demonstram a predominância das 

mulheres nas creches e pré-escolas do Brasil, da região Sudeste e do Espírito Santo. Nos três casos, o 

percentual de mulheres em relação aos homens, superam 95%: 

 

Unidade da 

Federação 

Funções Docentes na Educação Infantil 

Total 
Sexo 

Masculino Feminino 

 Brasil  498.785 15.703 483.082 

 Região Sudeste  228.472 6.368 222.104 

 Espírito Santo  11.984 524 11.460 

Fonte: MEC/Inep/Deed. 
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Apesar das conquistas sociais e dos avanços legais, que colocam a Educação Infantil como a 

primeira etapa da Educação Básica no Brasil (Lei nº 9.394/96), ainda circulam no imaginário social 

representações que associam a educação de crianças pequenas às práticas maternas. Segundo Monteiro e 

Altamann (2013), existe uma ideia de professora-mãe, ligada à concepção doméstica de educação que 

torna mais difícil a aceitação de homens como docentes na Educação Infantil. Essa resistência à presença 

masculina, sobretudo por parte das famílias, pode ser constatada na narrativa do professor de Educação 

Física: 

 

Os pais ainda têm muita desconfiança da gente, principalmente, quando há necessidade de 

fazermos a higienização das crianças pequenas. Algumas mães da escola já disseram à diretora que 

não queriam que eu trocasse as fraldas dos filhos (DIÁRIO DE CAMPO, 24-04-2014). 

 

Na perspectiva da educação como maternagem, as mulheres já estão “naturalmente” credenciadas 

para intervir na Educação Infantil, pois, como afirma Kishimoto (1999, p. 74), “[...] para atuar com 

criança de 0 a 6 anos basta ser mocinha, bonita, alegre e que goste de crianças”. Segundo Ayoub (2001, p. 

55): 

 

[...] lamentavelmente, o ‘mito’ fortemente enraizado entre nós, de que para ser profissional da 

Educação Infantil basta ser mulher, delicada e gostar de criança, é confirmado pelas estatísticas 

que demonstram a presença majoritária de mulheres atuando nesse nível de ensino e a 

precariedade da formação profissional. 

 

A concepção de educação como maternagem corrobora para perpetuar práticas na Educação 

Infantil próxima à educação ofertada pelas famílias. Nesse sentido, a Educação Infantil seria uma 

extensão das ações realizadas pelas famílias, em que as mães possuem um papel central na criação dos 

filhos. Cabe ressaltar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.396/96) afirma que a 

Educação Infantil, em consonância com a família, tem a responsabilidade de cuidar e educar as crianças 

de zero a cinco anos de idade. Contudo, compreendemos que as práticas pedagógicas desenvolvidas no 

interior das instituições infantis possuem especificidades que as distinguem das ações familiares, pois 

estas não tem a função de substituir o papel das famílias na função de cuidar e educar as crianças, mas 

sim de garantir: 

 

[...] acesso a processos de apropriação, de renovação e de articulação de saberes e conhecimentos, 

como requisito para a formação humana, para a participação social e para a cidadania, desde seu 

nascimento até seis anos de idade. Além disso, em uma ação complementar das instituições 

educativas com as famílias, a comunidade e o poder público, é imprescindível assegurar o direito 

da criança à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à cultura, às artes, 

à brincadeira, à convivência e a interação com outros/as meninos/as (BRASIL, 2014, p. 18). 

 

Nesse sentido, a competência para atuação profissional não está associada aos gêneros feminino 

ou masculino, mas a uma sólida formação docente, inicial e continuada, que leve em consideração as 

especificidades das instituições dedicadas à educação da pequena infância e das singularidades das 



10 
 

crianças de zero a cinco anos, valorizando-as como sujeito de direitos e produtoras de conhecimentos, 

que, por meio de suas culturas de pares (CORSARO, 2009), estabelecem uma reprodução interpretativa 

dos bens culturais que lhes são ofertados, ou seja, elas não absorvem passivamente àquilo que a 

escola/professor lhes apresenta. 

 

ROMPENDO PARADIGMAS: DIALOGANDO COM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE UM 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Apesar de a Educação Infantil ser um ambiente predominantemente feminino, o que nos chamou 

atenção em nossa inserção no cotidiano do Cmei foi à importância e o reconhecimento do professor 

supervisor nesse contexto. Professoras, direção, funcionários e, sobretudo, as crianças admiram muito 

esse profissional, que, quando chega à escola, causa alvoroço e euforia entre elas, como demonstra o 

seguinte registro extraído do diário de campo no período do nosso diagnóstico: 

 

Quando ele ( o professor) apareceu com a sua bicicleta no portão de entrada do CMEI as crianças 

saíram correndo em sua direção, pulando e gritando o seu nome. Esse entusiasmo nos deixou 

perplexos com tamanha bagunça e alegria por sua presença. As crianças queriam o que o “Tio” já 

estava acostumado a fazer: distribuir abraços e simpatia (DIÁRIO DE CAMPO, 16-06-2014). 

 

Mas afinal, por que esse professor é tão querido entre as crianças? O que ele faz de diferente e que 

agrada tanto os infantis? Encontramos repostas a essas indagações no cotidiano de suas práticas 

pedagógicas. Um primeiro indício (GINZBURG, 1998) que percebemos e que gera representações 

positivas das crianças em relação a ele, é o respeito e o diálogo que esse professor estabelece com os 

infantis. Ao contrário da maioria das concepções que circulam nas instituições de Educação Infantil, que 

consideram as crianças como seres incompletos, frágeis, inocentes e dependentes, que requerem uma 

atitude de superproteção e cuidados (SARMENTO, 2013), o “Tio Marcão”3 valoriza a relação dialógica 

com as crianças, como se evidencia nas Figuras 4 e 5: 

 

                      
                                                           
3 Forma como carinhosamente o professor é tratado pelas crianças do Cmei. 
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        Figura 4 – Diálogo com as crianças                                      Figura 5 – Diálogo com as crianças 

 

Fonte: Arquivo Pibid-EF/Ufes 

 

Nas Figuras 4 e 5, o professor está ouvindo a opinião das crianças sobre a atividade desenvolvida. 

Frequentemente ele se interessa em saber o que elas acharam das brincadeiras trabalhadas em aula, os 

pontos positivos e negativos, suas críticas e sugestões, assim como as apropriações que os infantis 

fizeram dessas manifestações culturais lúdicas. Ao proceder dessa forma, o professor compreende as 

crianças como praticantes do cotidiano, que realizam um consumo produtivo dos bens culturais que lhes 

são apresentados (CERTEAU, 1994). 

Ao valorizar as competências argumentativas dos infantis, Tio Marcão aproxima as suas 

intervenções à maneira subjetiva como as crianças se relacionam com os conteúdos abordados em aula. 

Segundo Charlot (2000), todo saber é uma “relação com o saber”, em que, mediado pela experiência, os 

sujeitos atribuem diferentes significados ao objeto do conhecimento. Nesse sentido, o professor procura 

levar em consideração os interesses, necessidades e desejos das crianças em suas mediações pedagógicas, 

dando visibilidade às suas produções culturais e ao seu protagonismo. O protagonismo infantil se 

manifesta em suas culturas de pares,4 em seus contextos de inserção social, sobretudo o escolar, onde as 

crianças passam a maior parte da infância. As crianças constroem história e cultura e consomem 

produtivamente a cultura mediada pelos adultos. 

Na Figura 6, percebemos um comportamento frequente adotado pelo professor ao dialogar com as 

crianças: se abaixar para ficar no mesmo plano delas. Apesar da sua elevada estatura, daí o aumentativo 

em seu nome (Marcão), ele se esforça para estabelecer vínculos de confiança e de respeito com as 

crianças. Para Corsaro (2009), as relações assimétricas de poder entre adultos e crianças também 

perpassam pelas diferenças de tamanho, como demonstra a ilustração de Francesco Tonucci, representada 

na Figura 7: 

 

                       

                                                           
4 Corsaro (2009, p. 32) define cultura de pares como “[...] um conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e 

interesses que as crianças produzem e compartilham na interação com seus pares”. 
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      Figura 6 – Professor mediando conflitos        Figura 7– A criança aquela que é sempre vista de cima 

 

Fonte: Arquivo Pibid-EF/Ufes 

 

Nas aulas do “Tio Marcão” percebemos que as crianças são autoras de si mesmas, de suas próprias 

vidas, pois encontram espaços para manifestar as suas produções, desejos e necessidades. Suas vozes não 

são silenciadas, pelo contrário, são potencializadas como expressão legítima de um ente social 

competente, que precisa ser compreendido e respeitado em suas capacidades expressivas. Para 

Abramowicz (2011, p. 24): 

 

A fala da criança é uma inversão nos processos de subalternização, é um movimento político. Já 

sabemos que são os adultos quem falam das/sobre as crianças e que isso faz parte de uma das 

linhas do processo que chamamos de socialização. É o adulto que fala na nossa hierárquica ordem 

discursiva. É importante destacar que não há algo na fala das crianças que seja excepcional ou 

diferente (apesar de que pode casualmente até haver), mas a criança ao falar, faz uma inversão 

hierárquica discursiva que faz falar aquelas cujas falas não são levadas em conta, não são 

consideradas. 

 

Outro aspecto que nos chamou atenção, que denota a preocupação do professor em contemplar as 

expectativas das crianças, foi o caráter motivacional presente na abordagem dos conteúdos. As suas 

intervenções, na maioria das vezes, foram marcadas pela surpresa, pelo desafio, por aguçar a curiosidade 

e a imaginação das crianças.  

As experiências que serão relatadas a seguir ocorreram no projeto “Experiências sociocorporais na 

natureza: aventuras na Educação Física”, realizado no segundo semestre de 2014. Convém frisar que esse 

projeto dialogou com o projeto institucional, que teve como tema central a sustentabilidade, contribuindo, 

dessa forma, para superar uma inserção desarticulada e isolada da Educação Física no contexto da 

Educação Infantil. Além disso, o projeto foi concebido e executado por meio da relação colaborativa entre 

os bolsistas do Pibid-EF/Ufes e o professor supervisor. 

Atividades radicais e de aventura na natureza foram experimentadas pelas crianças, que, 

motivadas pelo desafio e pela curiosidade, ampliaram o seu capital cultural lúdico. O rapel, o “skibunda”, 

a escalada, o pêndulo, a tirolesa, a falsa baiana, a trilha ecológica e outras atividades foram vivenciadas na 

realização desse projeto. Expressões de coragem, medo, euforia e ousadia ocorreram com frequência 

entre as crianças e os sujeitos escolares: “O Tio Marcão é doido, ele mata a gente do coração”; “Eu não 

tenho coragem de ir ali”. As Figuras 8, 9 e 10, demonstram algumas aventuras vivenciadas no referido 

projeto: 
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             Figura 8 – Escalada                                                                    Figura 9 – Falsa Baiana 

                                                                                          

                                                           Figura 10 – Falsa Baiana elevada 

 

Fonte: Arquivo Pibid-EF/Ufes 

 

Nas atividades vivenciadas, percebemos a “busca pela excitação”, no sentido dado por Elias e 

Dunning (1992), em que o desafio, a superação do medo e o espírito de aventura constituíram-se como 

molas propulsoras, como “combustível” primordial para uma participação plena e interessada das 

crianças, superando, dessa forma, atividades monótonas e repetitivas.  

No campo do jogo, Caillois (1990) classifica essas atividades de aventura como Ilinx, 

caracterizadas pela vertigem, pelo estado alterado de consciência provocado pela adrenalina produzida. 

Ilinx que, em grego, significa turbilhão de águas e do qual 

 

[...] deriva o designativo de vertigem (ilingos). Nessas atividades lúdicas, o que se busca é a 

instabilidade da percepção, o atordoamento, o transe, que podem ser alcançados de diversas 

formas, como girar rapidamente sobre o próprio eixo, pular de um lugar alto, escorregar num 

tobogã (MELLO; DAMASCENO, 2011, p. 13). 

 

A excitação das crianças não passa despercebida pelas professoras do Cmei, ao ponto de uma 

produzir de forma espontânea, em conversa informal com o bolsista de iniciação à docência do Pibid-

EF/Ufes, a seguinte narrativa: 
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[...] são aulas [Educação Física] que as crianças gostam muito, pois nelas desenvolvem aquilo que 

elas esperam: o lúdico e o brincar. As aulas propõem desafios importantes, porque muitos medos 

que temos hoje não foram trabalhados na infância [...] é muito interessante essa questão dos 

esportes radicais na escola (Grifo nosso – DIÁRIO DE CAMPO, 1-12-2014). 

 

Além das atividades desafiadoras, caracterizadas pela excitação e vertigem, a exploração dos 

diferentes espaços do Cmei tornam as aulas de Educação Física inovadoras e atraentes. O professor 

supervisor não limita as suas intervenções aos espaços tradicionalmente utilizados por esse componente 

curricular, como o pátio, a caixa de areia e o parquinho de brinquedos, tampouco aos materiais 

convencionais, como bolas, bambolês e bastões. Os espaços internos e externos do Cmei são 

potencializados em suas aulas, como se evidencia nas Figuras 11 e 12, em que o barranco localizado em 

frente à escola foi utilizado para a prática do “skibunda”: 

 

                  

  Figura 11 – “Skibunda” em frente ao Cmei                          Figura 12 – “Skibunda” dentro da caixa 

 

Fonte: Arquivo Pibid-EF/Ufes 

 

Mais uma vez, constatamos que os sujeitos presentes no cotidiano do Cmei percebem e comentam 

sobre essa inovação pedagógica empreendida pelo professor, em que diferentes espaços são 

potencializados no desenvolvimento de suas aulas: “[...] são dinâmicas [as aulas de Educação Física], 

atrativas e sem rotina na utilização dos espaços escolares” (Narrativa da professora de Artes, Diário de 

Campo, dia 24-11-2014 – Grifo nosso). Ambientes abandonados, como um terreno baldio em declive 

localizado na lateral do Cmei, ou corredores comuns, como o que liga a portaria à estrutura principal da 

escola, são transformados em espaços pedagógicos onde as aulas são desenvolvidas, como se observa nas 

Figuras 13 e 14: 
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          Figura 13 – Aula de EF no corredor                 Figura 14 – Aula de EF no terreno baldio do Cmei 

 

Fonte: Arquivo Pibid-EF/Ufes 

 

O professor transforma os lugares da escola em espaços. Para Certeau (1994), a função do lugar já 

está previamante definida por uma objetividade externa ao sujeito, ou seja, o seu uso é estabelecido a 

priori: corredor é para passar e não para brincar. Entretanto, o professor Marcão empreende um consumo 

produtivo desses lugares, tranformando-os em espaços. Espaço é o lugar praticado, em que os indivíduos 

imprimem as suas marcas e as suas relações subjetivas. Nesse sentido, um simples corredor pode se 

transformar em uma “passagem secreta”, um terreno baldio na casa de uma “terrível aranha” e o barranco 

em frente à escola na “pista de skibunda”. Essas transformações, além de ampliarem os espaços para 

vivências lúdicas nas aulas de Educação Física, também contribuem para que as crianças desenvolvam a 

sua capacidade simbólica de representar a realidade, pois, ao atribuirem outro significado para os espaços, 

elas potencializam as suas mediações/relações com os objetos e com os ambientes no plano simbólico 

(VYGOTSKY, 2009). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo analisou as práticas pedagógicas de um professor de Educação Física na Educação 

Infantil, buscando compreender os fatores que contribuem para que as crianças gostem de suas aulas. Os 

dados analisados indicam que o êxito das práticas docentes do professor pesquisado está associado à 

presença masculina na Educação Infantil, e principalmente pela valorização das relações dialógicas que o 

professor estabelece com as crianças, tratando-as com respeito e dando vazão aos seus anseios e 

necessidades. Além disso, o professor focaliza o protagonismo infantil, dando visibilidade às produções 

culturais das crianças, que se materializam, sobretudo, por meio de suas práticas corporais. Esse indício 

aponta a necessidade de ampliar os canais de comunicação com as crianças para além da linguagem 

verbal.  
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E, por fim, destacamos práticas centradas no desafio e na emoção, em que as crianças sentiram-se 

estimuladas a participar das atividades propostas. Essas aulas ocorreram em espaços alternativos, que 

foram transformados para dar materialidade às atividades de aventura na natureza.  

Embora constitua uma reflexão parcial, pois não abrange a complexidade da realidade, as pistas 

encontradas nesse estudo sinalizam alguns pressupostos para a efetivação de práticas pedagógicas 

centradas nas crianças, em que elas se constituem como o centro da dinâmica curricular na Educação 

Infantil (BRASIL, 2013). Essas pistas contribuem para superação de modelos pedagógicos que ainda 

veem a Educação Infantil como uma prática de maternagem. 
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