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1 INTRODUÇÃO 

Em meu processo de formação inicial pude refletir, especificadamente durante a 

realização da componente curricular Seminário Articulador de Conhecimento (SAC), 

sobre o uso das informações que recebemos no processo de formação inicial e 

também na ação educativa, para orientar a minha futura prática educativa nas aulas 

de Educação Física na Educação Básica. No SAC, problematizamos sobre os 

conhecimentos que são adquiridos na formação inicial e na ação educativa no 

sentido de nos questionar se eles podem ser utilizados no trabalho pedagógico de 

outros professores da nossa área.  

Na área da Educação Física há discussões sobre o processo de formação e a 

prática pedagógica, sobre a relação da formação inicial com a ação docente que o 

professor em formação realizará na Educação Básica, bem como sobre a ação 

docente que professores já formados realizam nos seus âmbitos de atuação escolar.  

Para Altet (2000), quando diz que todo comportamento pedagógico é gerado a partir 

de resultados provenientes de decisões tomadas pelo professor, com base em seus 

conhecimentos disponíveis, o professor é o principal responsável pela prática de 

ensino docente. 

Essa reflexão me levou a indagar de que maneira os saberes da ação educativa 

contribuem para a orientação da prática pedagógica do professor de Educação 

Física que atua na Educação Infantil?  

O trabalho em tela busca compreender como os saberes da ação educativa 

emergem da reflexão sobre a ação educativa e pode contribuir para reorientá-la, ou 

seja, para superar eventuais situações problemas cotidianamente experienciadas 

durante o processo de prática pedagógica inerente as aulas de Educação Física. 

Essa pesquisa objetiva, portanto, discutir o processo de ação educativa do professor 

de Educação Física que atua na Educação Infantil e suas influências na elaboração 

da ação educativa de outros professores de Educação Física que atuam no mesmo 

âmbito. 
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Com essa pesquisa, visamos discutir e responder a seguinte questão: como 

podemos utilizar os saberes gerados na própria ação educativa do professor para 

orientar a prática do ensino da Educação Física na Educação Infantil? 

Essa pesquisa se justifica por estabelecer uma inversão da prática para teoria, 

buscando novos conhecimentos por meio da própria ação do professor, discutindo a 

relevância da prática como lugar gerador da teoria própria da prática educativa. 

 

2 METODOLOGIA 

Realizamos uma pesquisa bibliografia para identificar os CMEI da grande vitória e 

seus respectivos professores. Assumimos como critério de exclusão escolas que 

não foram utilizadas como fontes de pesquisas. Como critério de inclusão 

assumimos as escolas que estão situadas por regiões da grande Vitória, em que 

selecionamos as escolas mais próximas, uma escola por região, que estão assim 

configuradas: CMEI Geisla da Cruz Militão, CMEI João Pedro de Aguiar, CMEI 

Terezinha Vasconcellos Salvador, CMEI Zenaide Genoveva Marcarini Cavalcante, 

CMEI Darcy Castelo de Mendonça, CMEI Zélia Vianna de Aguiar, CMEI Orcalina 

Nunes Andrade, CMEI Darcy Vargas, e o CMEI Denizart Santos.  

Para sistematizar a abordagem desenvolvemos uma pesquisa de campo com 

professores que atuam nos CMEI das regiões administrativas de Vitória, pois 

achamos de extrema importância ir ao leito da ação educativa, analisar informações 

sobre o ensino da Educação Física na Educação Infantil, assim como compreender 

como a ação do professor de Educação Física, promove orientações para seu 

próprio trabalho e para o trabalho de outros professores.  

Realizamos uma entrevista em que continha cinco perguntas sobre a ação 

educativa, que foram respondidas por um professor por cada CMEI que somou um 

total de nove professores. Após a realização de todas as entrevistas, as mesmas 

foram transcritas e organizadas de forma em que todas as respostas para cada 

pergunta ficassem unidas. 
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Em seguida relacionamos as respostas que se repetiam e os temas que se 

aproximavam, para logo mais realizarmos a síntese das respostas e os temas que 

apareciam. 

 

3 SÍNTESE DAS RESPOSTAS DOS PROFESSORES 

Ao analisar as respostas dos nove colaboradores na questão número um, 

percebemos que sobressaíram os temas relacionados a questão do espaço, 

reconhecimento e da legitimidade da Educação Física e Artes na educação básica, 

da interdisciplinaridade como estratégia de sobrevivência dos professores que 

ministram essas componentes curriculares, pois para eles a interdisciplinaridade 

desenvolve atitudes valores e procedimentos, ainda, da necessidade de trabalhar a 

ação lúdica dentro das experiências de ensino aprendizagem dos professores com 

as crianças, da questão da construção da autonomia infantil; da questão da 

transmissão do conhecimento para crianças pequenas de modo a atender e superar 

suas demandas, suas necessidades, seus interesses e imitações; por fim do projeto 

institucional.  

Existe uma preocupação com o conteúdo e a legitimidade da Educação Física 

escolar, causado por organizações internas como rotinas e horários que 

atravessando as aulas de Educação Física, esses dois temas aparecem como 

influência da configuração das aulas de Educação Física, que se formam a partir 

dessas organizações. 

Podemos perceber o diálogo facilitador com disciplinas como Artes e Educação 

Física, fato muito marcante em diversas situações de planejamentos de vários 

professores. A interdisciplinaridade vem se mostrando uma didática hábil quando se 

remete a ação de educar.  

A ludicidade aparece como objeto de ensino da Educação Física na educação 

infantil, o professor utiliza a ludicidade juntamente com o conteúdo a ser ensinado, 

como fator configurativo do processo de ação e reflexão, possibilitando que os 

alunos reflitam sobre seus movimentos. 
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A autonomia concedida a criança aparece como configuração da ação educativa ao 

ponto que se assume que a criança é um sujeito de direitos, que produz saberes e 

precisam ser evidenciados. A autonomia traz liberdade ao sujeito de expressar-se 

com vigor e assim o professor consegue aproveitar o melhor dos seus alunos, que 

ao receber liberdade tem espaço para se expressar. 

Percebemos em outro momento, a preocupação com a transmissão do conteúdo e 

absorção por parte dos alunos. O professor primeiro desenvolve o conhecimento 

cultural referente ao tema abordado e após essa primeira etapa, ele desenvolve os 

movimentos e habilidades, trazendo em evidência as características da Educação 

Física. 

Os projeto trabalhado pelos professores perpassa por várias questões, alguns 

utilizam projetos específicos, outros abordam a Educação Física de forma geral 

dentro da cultura corporal, ainda temos projetos relacionado a região onde o CMEI 

está inserido como "a região da grande São Pedro", temos temas de domínio 

pessoal como “relações étnico-raciais” e “restinga na escola”, temas que fazem parte 

da infância como “o circo”, “interações e brincadeiras” e “quintal das experiências”, e 

por fim, “temas transversais” que se relaciona com questões sociais. 

Percebemos como configuração da ação educativa a utilização de orientações pré-

estabelecidas, o que chamamos de projeto institucional, esse projeto é elaborado 

pelo corpo pedagógico escolar, e se constitui como um projeto da escola. Os 

professores a partir desse projeto elaboram sua ação de ensino de acordo com cada 

especificidade, utilizando essas orientações como projeto base de sua ação 

educativa. 

Abaixo evidencio em forma de quadro como os professores sistematizam suas aulas 

nos diferentes grupos. 
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 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 

Prof.1  Desenvolvimento 

motor 

Verbalidade Brincadeiras 

com regras 

Brincadeiras com 

regras, 

brincadeiras 

dentro da cultura 

corporal e a 

cultura do esporte 

Brincadeiras com 

regras, 

brincadeiras 

dentro da cultura 

corporal e a 

cultura do esporte 

Brincadeiras com 

regras, 

brincadeiras 

dentro da cultura 

corporal e a 

cultura do esporte 

Prof.2  Não trabalha com 

esse grupo 

Ludicidade Ludicidade Atividades Atividades Atividades 

Prof.3  Brinquedo 

cantado 

Não 

respondeu 

Não 

respondeu 

Não respondeu Não respondeu Não respondeu 

Prof.4  Desenvolvimento 

motor 

Interação em 

grupo 

Jogos de 

comando 

Jogos dirigido e 

Jogos com regras 

Jogos dirigidos e 

Jogos com regras 

Jogos dirigidos e 

Jogos com regras 

Prof.5  Desenvolvimento 

motor 

Progressão 

de 

movimentos 

Interação 

com objetos 

externos 

Jogos com regras 

e jogos 

complexos 

Jogos com regras 

e jogos 

complexos 

Jogos com regras 

e jogos 

complexos 

Prof.6  Não respondeu Não 

respondeu 

Não 

respondeu 

Não respondeu Não respondeu Não respondeu 

Prof.7  Não respondeu Não 

respondeu 

Não 

respondeu 

Não respondeu Não respondeu Não respondeu 

Prof.8  Não respondeu Não 

respondeu 

Não 

respondeu 

Não respondeu Não respondeu Não respondeu 

Prof. 9  Desenvolvimento 

sensorial 

Desenvolvim

ento 

sensorial 

Desenvolvim

ento 

sensorial 

Desenvolvimento 

motor 

Desenvolvimento 

motor 

Desenvolvimento 

motor 

Na segunda pergunta buscamos analisar quais aprendizagens dos professores 

entrevistados, originadas de uma experiência própria de trabalho, que atuam nos 

CMEI de Vitória, utilizam para desenvolver suas atividades, que para nós possui 

grande valor, pois acreditamos ser no campo da ação educativa que se origina as 

mais ricas aprendizagens do movimento corporal, e que precisam ser evidenciadas 
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e conquistar o seu espaço como saber, através da fala dos protagonistas do 

processo de ensino aprendizagem. 

Encontramos como orientação a troca de experiências com colegas de trabalho, 

atitude muito comum no meio escolar e acadêmico, pois ninguém possui tanta 

sabedoria a chegar ao ponto que não posso aprender ou até mesmo saber tão 

pouco ao ponto de não poder ensinar. 

Uma segunda orientação que os professores retratam se refere a ludicidade da 

educação infantil, que esteve presente na vida de todo adulto, foi esse olhar critico, 

de compreender que um dia o professor foi criança e brincou que fez o professor 

número um compreender um pouco do seu ambiente de trabalho.  

 

A terceira orientação que aparece é a cerca da segurança durante as aulas. A queda 

das crianças elas acontecem, pois crianças correm, pulam, a estratégia é investir na 

segurança, criando possibilidades de segurança para evitar acidente graves. 

A quarta orientação que aparece nos relatos como orientação de ensino, é a 

valorização dos saberes e aprendizados que as crianças possuem como base para 

a ação educativa do professor de Educação Física.  

A quinta orientação se remete a resolução de conflitos durante as aulas, a 

autonomia do professor em resolver de forma criativa os problemas ocorridos em 

suas aulas. 

 A sexta orientação é adaptar suas aulas em contraponto a rotina, situação 

conflituosa que vem sendo discutida no ambiente escolar, principalmente nas 

disciplinas de Educação Física, que como relatado, possui seu tempo de aula 

reduzido por essa ação de cuidar. 

A terceira pergunta foi elaborada com a intensão de coletar informações que 

serviriam para nortear professores que atuam na Educação Física infantil, 

informações que acreditamos ser de grande valor, pois são provenientes de ações 

educativas. A intensão dessa coleta é oferecer aos novos e já atuantes professores 

de Educação Física da Educação Infantil informações norteadoras para a ação e 

sobre a ação de ensino. 
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Uma orientação bastante interessante, que se remete ao perfil do professor de 

Educação Física, várias características desse profissional são citadas, que segundo 

a entrevistada precisam estar presente no perfil do professor de Educação Física, 

alguns deles são ser carinhoso, ter amor, gostar de crianças, e ter prazer em ensina-

las.  

A utilização da música no ambiente escolar durante as aulas de Educação Física 

como objeto de ensino, nos é relatado como orientação para a educação infantil. Ela 

está presente em várias ações na educação infantil, que vai do deslocamento, hora 

da alimentação e sala de aula. 

Temos uma orientação bastante discutida no campo acadêmico e universitário, que 

é a avaliação diagnóstica como principio norteador do trabalho inicial do professor. 

Nela o professor faz uma análise dos alunos, da comunidade e entre outros 

assuntos, partindo dessas informações elabora suas aulas. 

Achamos interessante a orientação que trata da forma que se lida com os problemas 

e conflitos durante as aulas. O entrevistado relata que o isolamento não seria uma 

ação favorável a resolução dos conflitos, como brigas entre crianças, fato que 

acontece com grade frequência, essa ação para o mesmo faz um movimento 

contrário a educação, ao invés de educar a criança com a intenção da mesma não 

reproduzir novamente tal ação, ela deseduca. 

Por fim, uma orientação importante que aparece, refere-se a cerca de contextualizar 

as aulas da Educação Física na Educação infantil, pois o contexto faz a ligação 

entre o querer e o fazer, a partir do momento que ela traz sentido para a criança. 

A pergunta número quatro, está relacionada com a evolução do trabalhado 

pedagógico ao longo dos anos segundo a visão de cada professor entrevistado, 

percebemos que os assuntos que mais aparecem são relacionados as mudanças de 

uma ação de ensino insegura, para uma ação de ensino segura, e as mudanças que 

decorreram a partir da compreensão das características das crianças da Educação 

Infantil.  
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Existe uma contestação na falta de aprofundamento na formação referente a ação 

educativa da Educação Física na Educação Infantil, que por relatos ofereceu pouca 

experiência com o ensino para a Educação Infantil.  

Outra orientação se refere ao conteúdo, de como se ensinar um determinado 

conteúdo em cada grupo, e a valorização dos saberes das crianças aparece como 

ponto de mudança ocorrido na ação pedagógica. 

A conquista de espaço e valorização do saber da Educação Física, foi tratada pelos 

professores como um acontecimento processual, que hoje se tornou uma ação 

irrevogável.  

A questão número cinco buscou compreender quais lições foram aprendidas pelos 

professores com sua própria ação de ensino e como a Educação Física estava 

sendo legitimada pelos professores, dentro dos CMEI das regiões administrativas de 

Vitória.  

A primeira aprendizagem é a valorização dos saberes das crianças e seu tempo de 

ação, que varia de criança para criança, a compreensão do que de fato era ser 

criança assim como, a trabalhar com elas, a experiência como forma de aprender a 

ser professora sendo professora na Educação Infantil, a atenção para as orientações 

que as crianças durante as aulas demonstram, a importância de sempre estar aliado 

com a proposta da escola, do pedagógico e da família, a trabalhar em equipe e 

sempre atender aquilo que lhe é solicitado.  

 

A inovação e o desafio são essenciais para um projeto bem sucedido, esse método 

atrai as crianças promovendo suas aprendizagens por meio de atividades 

desafiadoras. 

A importância do processo de criação das crianças e suas diferenças, o 

direcionamento das aulas de Educação Física para as crianças e não para o 

conteúdo. 

A legitimidade da Educação Física infantil, aparece como dois campos de 

legitimação, o primeiro está no campo teórico acadêmico, onde os professores têm 

feito suas contribuições com artigos e textos, fundamentando a ação de ensinar. 

O segundo está no campo pedagógico, na qual os professores oferecem matérias 

digitais como vídeos e fotos para orientação de professores, trocam experiências 
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entre colegas e procuram evidenciar sua ação pedagógica em seminários e 

palestras.  

A conquista e luta pelo espaço aparece como forma de legitimação da Educação 

Física, pois a luta traz em evidência os valores que a Educação Física possui como 

ação pedagógica.  

 

4 QUESTIONAMENTOS DAS SÍNTESES 

Como desenvolver os conteúdos na Educação Infantil de forma que englobe as 

características do público infantil? A ludicidade seria um bom caminho? A 

contextualização? 

 

Qual a importância da autonomia para a criança?  

Qual seria uma melhor forma de organizar o ensino e a ação de educar de tal 

maneira que não seja prejudicial as rotinas e horários e nem para a ação 

pedagógica da Educação Física? 

Qual a melhor forma de aprendizagem para as crianças, aprenderem de forma 

alienadas ou aprenderem a partir das suas compreensões do que lhe é ensinado? 

São várias as possibilidades de temas a serem desenvolvidos na educação infantil, 

mas quais temas devem ser trabalhados na educação Infantil? 

O que fazer para não privar as crianças de se movimentar sem risco de tanto 

acidente?  

Como agir diante dos conflitos entre as crianças?  

Existe um perfil de professor para a Educação Física infantil? 

Porque é tão comum interdisciplinaridade entre Artes e Educação Física? 

O que de fato trás legitimidade para a Educação Física escolar? 

Porque trabalhar com base no projeto institucional? O trabalho em equipe é 

favorável a esse nível? 
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A formação inicial supre as necessidades de formação de um professor para a 

educação básica? 

 

5 DISCUSSÃO DOS TEMAS EMERGENTES DAS SÍNTESES 

A educação infantil é cercada de características que envolvem o faz de conta, a 

brincadeira, a mímica e a ludicidade. Existe um discurso muito forte sobre trabalhar a 

ação lúdica dentro das vivencias infantis, caracterizado [...] “como um dos espaços 

de vivência desejada e construtora de cultura” [...] (GARIGLIO,1995). Educação 

Física como afirma Gariglio (1995) se aproxima mais da cultura lúdica do que outras 

disciplinas, devido sua contradição na lógica racionalista legítima na escola, sendo 

para tal, a ludicidade, devido essa afinidade, o meio de se desenvolver os conteúdos 

dentro da ação de ensinar na educação infantil. O lúdico permite uma aproximação 

mais real do mundo infantil, fato importante para entender esses sujeitos e ter uma 

metodologia de ensino eficaz. 

[...] do resgate do lúdico como processo educativo, demonstrando que ao se 

trabalhar ludicamente não se está abandonando a seriedade e a 

importância dos conteúdos a serem apresentados á criança, pois as 

atividades lúdicas são indispensáveis para o seu desenvolvimento sadio e 

para a apreensão dos conhecimentos, uma vez que possibilitam o 

desenvolvimento da percepção, da imaginação, da fantasia e dos 

sentimentos. Por meio das atividades lúdicas, a criança comunica-se 

consigo mesma e com o mundo, aceita a existência dos outros, estabelece 

relações sociais, constrói conhecimentos, desenvolvendo-se integralmente 

(DALLABONA, MENDES, 2004, p.1.) 

A contextualização que se caracteriza pela elaboração de um ambiente de fantasia é 

defendida como diferencial no ambiente infantil, pois o mesmo traz sentido ao que o 

corpo faz. “Mas desenhar com as figuras geométricas é diferente desenhar com o 

lápis de cor ou com o giz de cera” (FREITAS,2008, p.151). 

No campo dos saberes alguns professores adaptam seus conteúdos ao público 

infantil, Menezes e Santos (2002) chamam de transposição didática, nela implica-se 

transformar um conhecimento cientifico em conhecimento escolar acessível ao 

aprendizado do aluno.  
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Deve compreender, aplicar e julgar a relevância, relacionar seus conceitos 

básicos e, como parte inseparável desse domínio de conteúdo 

especializado, saber fazer a transposição didática do mesmo para situações 

de ensino e de aprendizagem da educação básica, o que inclui, além de 

competências de gerência do ensino e da aprendizagem, discernimento 

para decidir quais conteúdos devem ser ensinados, em que sequência e 

com que tipo de tratamento (MELLO, 2000). 

Alguns professores trabalham com o desenvolvimento motor das crianças, e assim 

sistematizam seus conteúdos, que segundo Gallahue e Ozmun (2005) é um 

processo constante que tem inicio na concepção e vai até a morte.  

O desenvolvimento inclui todos os aspectos do comportamento humano e, 

como resultado, somente artificialmente pode ser separado em “áreas”, 

“fases” ou “faixas etárias”. A aceitação crescente do conceito de 

desenvolvimento “permanente” é muito importante e deve ser mantida na 

mente. Da mesma forma que o estudo do atleta treinado na adolescência e 

na idade adulta é importante, assim o é o estudo do movimento no período 

neonatal na primeira infância, na infância e na vida posterior. Muito pode ser 

ganho com o aprendizado do desenvolvimento motor em todas as idades e 

com a análise desse desenvolvimento como um processo que dura toda a 

vida (GALLAHUE, OZMUN 2005, pg.5). 

Logo abaixo temos a representação de Gallahue e Ozmun (2005) sobre as fases do 

desenvolvimento humano, que mostra os estágios motores em que as crianças 

passam, segundo tais autores.  
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Percebemos que a busca pelo desenvolvimento da autonomia dos alunos em 

relação aos seus movimentos, é muito utilizado como estratégia na elaboração das 

aulas dos professores de Educação Física. 

Paulo Freire (1996) propõe através da obra pedagogia da autonomia, uma 

construção da autonomia do educando, respeitando sua cultura, pensamento 

empírico e individualidades. 

Freire (1989) vai afirmar que a criança já adentra a escola com um conhecimento 

prévio sobre as atividades corporais, conhecimentos esses que só poderão ser 

evidenciados se as crianças tiverem autonomia para manifesta-los. 

Por onde começar, senão pelo conhecimento que a criança já possui ao 

adentar a escola? [...] ora, se quanto á leitura e á escrita a criança chega as 

instituições de ensino com um considerável conhecimento, quem dirá das 

atividades corporais? Ela é uma especialista em brinquedo, mas até que a 

própria professora. Não só uma especialista em teorizar sobre o brinquedo, 

mas em brincar (FREIRE,1989) 

As descobertas do ser autônomo, para Kunz (2005) é adquirida aos alunos após 

receberem os conhecimentos necessários do saber humano, tornando-se autônomo 

de suas decisões, frente aos problemas enfrentados. “O respeito a autonomia e a 

dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não 

conceber uns aos outros” (FREIRE,1996). 

A rotina na Educação Infantil, vem sendo um tema bastante discutido no ambiente 

escolar quando se trata de tempo de intervenção das aulas de Educação Física. A 

rotina é importante dentro daquele ambiente escolar, ela faz parte do cuidar na 

Educação Infantil, que vai da alimentação até a higienização, tão importante quanto 

o educar, pois todos esses processos formam os sujeitos da escola. 

“Não se fragmenta a ação de cuidar e educar na educação infantil”, (KISHIMOTO, 

1999, p.73), visto que se atendem crianças de zero a seis anos de idade, na qual 

possui também necessidades que caracterizam a ação de cuidar.  

A escola possui papel primordial quanto ao desenvolvimento integral da criança. 

Existe um discurso que é importante no ambiente escolar, a criança aprender de 

forma crítica e libertadora, visto que, “a escola é determinante para o 
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desenvolvimento cognitivo e social infantil e, portanto para o curso posterior de sua 

vida” (BORSA, 2007). 

Tomar consciência de elementos como os objetos do salto (solo, areia, 

corda...), o espaço, o tempo, equivale, para o sujeito, a tomar 

simultaneamente consciência de seus próprios recursos, isto é, do próprio 

corpo. [...] Pouco a pouco o sujeito se conscientiza do próprio corpo, bem 

como do meio eu o rodeia, a cada vez que puder mobilizar-se com 

autonomia. A consciência emerge o espaço da liberdade (FREIRE, 1989). 

A escolha do que se vai trabalhar, em relação a temas e conteúdos, muitas vezes 

envolve a questão do domínio pessoal, alguns professores optam por utilizar como 

conteúdo de ensino, temas que eles já possuem um maior grau de domínio, 

consequentemente uma afinidade. Temos duas evidências disso na entrevista com o 

professor número um e a professora número três. Em suas entrevistas ambos 

relataram trabalhar com temas que caracterizam seu estilo de vida pessoal, isso 

relatado pelos entrevistados, uma orientação viável aos profissionais que possui um 

maior conhecimento referente a um determinado assunto. Podendo ser uma 

estratégia de sucesso na sistematização de suas aulas e concepção das mesmas, 

quando levando em consideração que o domínio obtido pelo professor facilita a 

aprendizagem dos alunos, por oferecer de forma mais complexa e aprofundada, as 

experiências de movimentos com determinado conteúdo.  

“A Educação Física trata de uma cultura corporal de movimento” (SOARES et al., 

1992), isso implica dizer que existem um objeto que se constitui o corpo e suas 

dimensões, por trás do trabalho da Educação Física escolar, [...] “não podemos 

negar que a especificidade da Educação Física localiza-se justamente no âmbito da 

cultura corporal” (AYOUB, 2017, p.58).  

O tema circo aparece como escolha de mais de um professor entrevistado, o 

professor número seis e a professora número quatro, tal tema é muito comum em 

diversos projetos escolares infantis e na vida das crianças bem antes de adentrar a 

escola, utilizar-se do conhecimento comum e da cultura que faz parte do campo 

infantil, se configura como uma ferramenta eficaz na estratégia didática, a mesma 

desenvolve o interesse da criança e facilita o envolvimento nas propostas e em sua 

aprendizagem. 
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A Educação Física trata de uma cultural corporal de movimento com vários 

caminhos e possibilidades de conhecimentos, que são todas as manifestações que 

envolvem o corpo em movimento, como danças, lutas, jogos, brincadeiras e entre 

outros, bem como os movimentos do corpo. 

Ainda temos estudos que defendem a organização de temas com base na realidade 

do aluno, temas e projetos que oportunizam os alunos a terem uma conexão de 

suas práticas com a realidade vivida, assim podendo refletir sobre a mesma. 

Nos tempos atuais podemos agregar ainda como proposta de organização 

de ensino os temas geradores, oriundos do referencial teórico de Paulo 

Freire (1967). Nessa abordagem, os conteúdos, as habilidades e as 

atividades dos educandos giram em torno de temas que tem relação com a 

realidade socioeconômica e cultural em que se insere o indivíduo (FREIRE 

1967 apud BARBOSA e HORN, 2009, p.19). 

O movimento é indiscutivelmente importante na vida do ser humano e está presente 

no ciclo da vida desde a sua geração fetal. A Educação Física trata desse 

movimento e não deve se limitar aos problemas emergentes da ação de ensino. Ser 

professor não é uma tarefa fácil, ser professor de Educação Física é mais difícil 

ainda, pois temos uma alta demanda de diferentes alunos. Os acidentes existem, 

mas podem ser controlados, sem privar as crianças de suas experiências de 

movimento. Kunz (2004, pg.40) vai afirmar que a criança antes de aprender a falar 

verbalmente, fala pelo corpo porque gesticula e se movimenta. 

O corpo em movimento aumenta o risco de acidentes, e na educação infantil não é 

diferente, cabe aos professores investir na segurança atentando aos mínimos 

detalhes, entretanto nunca deixando de ensinar, pois  

Essas vivencias e experiências com o corpo possibilitam que a criança 

descubra seu limite, valorize seu próprio corpo, compreenda suas 

possibilidades e perceba a origem de cada movimento. É a partir destas 

experiências que as crianças começam a usar mais facilmente a linguagem 

corporal, ajudando-a no seu desenvolvimento para a descoberta de 

capacidades intelectuais e afetivas (GAVA, FRANÇA, ROSA, BORRAGINE, 

2010). 
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Existe no universo escolar e no universo infantil um número significante de conflitos 

entre crianças, que são gerados por diversos fatores. “Talvez seja necessário que 

aqueles que educam crianças mais novas (da primeira infância) – pais, professores, 

assistentes- entendam a dificuldade que uma criança tem para se colocar no ponto 

de vista do outro” (FREIRE, 1989, pg.160). 

“Crianças da primeira e segunda infância vivem um momento em que tudo gira em 

todo dos seus próprios desejos, e por mais difícil que seja elas se esforçam e obtém 

suas regras de convívio social, basta observa-las brincando” (FREIRE, 1989, 

pg.160) 

“São diferentes corpos, com diferentes histórias, produzindo diferentes interações e 

construindo conhecimentos” (Freitas, 2008, p.144).  

Koran (2011) vai dizer que as crianças carregam interações, sentidos e significados 

que não estão evidentes na linguagem verbal, exigindo dos adultos um olhar 

sensível, para que sejam capazes de compreender suas diferentes linguagens e 

manifestações através do corpo. “A disciplina de Educação Física tem sido 

desafiada a orientar a sua intervenção pedagógica pautada na compreensão das 

crianças como sujeitos históricos, socialmente situados, que possuem diferentes 

necessidades e interesses” (MELLO et al., 2014).  

O professor precisa assumir um novo papel de mediação dos saberes, para isso nos 

remetemos a Vigotski (1991), que compreende que “o aprendizado das crianças 

começa muito antes de elas frequentarem a escola” (VIGOTSKI, 1991, p.94), o 

professor compreende que as ações das crianças são aprendizagens exteriores e 

que as mesmas possuem conhecimentos prévios, o que Vigotski (1991) chama de 

zona de desenvolvimento real, o papel do professor na mediação entre novos 

conhecimentos adquiridos e transmitidos aos alunos é chamado de zona de 

desenvolvimento proximal, [...] “define aquelas funções que ainda não 

amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário” (VIGOTSKI, 

1991, p.98). O papel do professor se resume em fazer a mediação para o 

conhecimento independente do aluno, que ao adquiri-lo é chamado de zona de 

desenvolvimento potencial, sua capacidade de pensar sobre suas ações, e obter 

uma nova aprendizagem independente. 
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Sabemos que cada profissional obtém características de sua profissão, na área da 

educação surge essa questão, que para Lemos e Cruz (2005) apud Both, 

Nascimento (2009) 

A profissão docente é uma das mais antigas da humanidade e, com o 

passar dos tempos, os professores foram obrigados a adquirir diferentes 

competências daquelas exigidas no início da profissão. Mas, em um ponto a 

profissão docente não mudou, o de revelar sentimento e afeto no ato de 

educar os alunos (LEMOS; CRUZ, 2005 apud BOTH, NASCIMENTO, 2009). 

 

Segundo Alves (2006, pg. 2)  

[...] a definição do perfil de professora de educação infantil e de sua 

formação encontra-se ainda em processo de constituição, demandando 

pesquisas referentes, por exemplo, aos conhecimentos, habilidades e 

recursos teóricos e práticos que são necessários para uma atuação 

consistentemente fundamentada nas características e necessidades de 

crescimento e desenvolvimento de crianças pequenas. Os projetos de 

formação profissional, contudo, devem considerar não somente as 

especificidades e desafios cotidianos da organização e realização do 

trabalho pedagógico, mas também o próprio sujeito que realiza a prática 

educativa: o professor (ALVES, 2006, pg. 2). 

É comum ouvir relatos do trabalho interdisciplinar entre professores de Artes e 

professores de Educação Física, que aliados desenvolvem amplos projetos de 

ensino. 

Falkenbach e Betina (2000) vão afirmar que, ambas as disciplinas, Educação Física 

e Artes, recebem até os dias atuais uma característica em comum de disciplinas 

secundárias, fator que possivelmente levou os profissionais das referentes 

disciplinas, aliarem os pensamentos e projetos de ensino, já que a conquista de 

espaço, reconhecimento e legitimidade, como um problema a ser superada, são 

objetivos comuns entre elas. 

Tal proposta interdisciplinar não foge dos padrões curriculares quando o mesmo 

RCNEI (BRASIL1998) estabelece que o conhecimento oferecido às crianças deva 

passar pelas dimensões dos movimentos, das artes visuais, da linguagem oral e 

escrita, da matemática, da musica e da natureza e sociedade. 
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Sendo assim a interdisciplinaridade, como processo, não está resumida aos fatos e 

conceitos adotados para serem transmitidos, mas se expressa fundamentalmente no 

processo que se adota, bem como a unidade na ação de educar. “Por isso a 

interdisciplinaridade está presente como unidade no desenvolvimento de atitudes, 

valores e procedimentos” (FALKENBACH, BETINA, 2000). 

“Juntamente com Artes a Educação Física é considera menos “nobre” em relação a 

outras disciplinas escolares” (AYOUB,2017, pg.55). 

Como contribuição para a legitimidade da Educação Física aparece nas entrevistas 

dois campos, um que contempla o campo teórico com estudos e publicações de 

textos, e o outro o campo pedagógico, com ações de ensinos, a partir de vídeos e 

apresentações das praticas educativas. 

Um campo contribui com a firmação da produção de conhecimentos eminentes das 

práticas educativas da Educação Física, que servem como orientação e análise para 

professores em formação e professores formados, assim como, para empoderar a 

produção no campo da Educação Física e legitimar sua importância na educação. O 

outro campo afirmo ser voltado especificadamente para professores que já 

trabalham na ação educativa, e recorrem a novas possibilidades de ensino. 

No campo pedagógico cabe ressaltar as influências que a Educação Física, relatada 

acima, tem sobre a vida social das crianças, tendo reflexos no cotidiano extra-

escolar, e no seu desenvolvimento cognitivo e motor. 

“O corpo fala porque é capaz de construir palavras, ou seja, atribuir sentido aquilo 

que toca, vê, escuta, cheira ou saboreia” (Freitas, 2008, p.148). 

Diante de um padrão pré-estabelecido de projeto escolar, a solução didática 

encontrada por alguns professores, foi articular o seu tema com o projeto 

institucional, o que condiz com um trabalho elaborado por ideias de transformação 

coletiva, já que se orienta a trabalhar com um projeto amplo a todos do CMEI. A 

escola se configura como uma entidade de formação do sujeito para o mundo, nessa 

entidade cabe aos vários profissionais envolvidos firmarem seus propósitos em 

desenvolvimentos das crianças, cada um com sua própria característica e 

especificidade. 
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“Sublinhamos que é justamente em uma perspectiva crítica da Educação Física, que 

encontramos movimentos que conduzem ao pensar a coletividade no trabalho 

docente na educação física escolar” (KUNZ, 1991; BRACHT, 1992; SOARES, 1992; 

TAFFAREL, 1993 apud BOSSLE, MOLINA NETO, 2009). 

A ação educativa se torna mais segura a partir do momento que o professor de fato 

vira professor, isso acontece quando o aluno formado adentra a escola para colocar 

em prática suas aprendizagens, pois os professores relatam que com a experiência 

no dia a dia da ação educativa se tornou mais solida e firmada.  

Acredito ser com as experiências no ambiente real da escola, que as aprendizagens 

vão se construindo, tanto para o professor, como para o aluno, pois segundo Freire 

(1996, p.77), “toda prática educativa demanda a existência de sujeitos, um, que 

ensinando, aprende, outro, que aprendendo ensina” , “e assim as mudanças vão 

acontecendo, de um planejamento fechado ao planejamento flexível” 

(PRORFESSOR NÚMERO 1), fato que acredito ter se constituído pela identificação 

das características do público alvo, que ao vivenciarem suas práticas expressam 

demandas e expectativas a serem alcançadas. 

Como parte do processo de formação temos o estágio supervisionado que 

Se constitui como um espaço de preparação para o exercício da docência 

na escola, o qual deve privilegiar a articulação entre teoria e prática, a 

compreensão da realidade escolar, a valorização da postura crítico-reflexiva 

e a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, de forma que considere a 

especificidade da disciplina de EF e o seu contexto de atuação (BENITES 

2012, et al, apud OLIVEIRA, JUNIOR, 2018).  

 

6 CONCLUSÃO 

As orientações que aparecem nos relatos dos professores são referentes a 

utilização da ludicidade como meio de se trabalhar os conteúdos na educação 

infantil, a contextualização como cenário para a compreensão da criança sobre seus 

movimentos, o desenvolvimento motor infantil como objetivo do planejamento, a 

autonomia infantil como meio para o desenvolvimento da criança, o trabalho 

interdisciplinar entre Artes e Educação Física como solução ao conflito de espaço 
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para dar aula e as rotinas, a valorização dos saberes infantis na sistematização das 

aulas, o reforçamento na segurança e atenção durante as aulas não deixando de 

oferecer as oportunidades de movimentos as crianças, o retratamento aos conflitos 

gerados pelas crianças com um olhar mais critico, ter características de afeto como 

amor e carinho com as crianças, o trabalho coletivo como troca de experiência e 

reforço educativo, e por fim a busca pela legitimação da Educação Física escolar 

através de estudos e pesquisas. 

Muitos profissionais enfrentam o problema de transmitir o conhecimento para uma 

faixa etária de forma a adaptá-la de acordo com cada característica, demanda 

necessidades e limitações dos alunos. Levando em conta que cada nível da 

educação básica, composta por educação infantil, ensino fundamental, e ensino 

médio, possui características distintas, podemos considerar a possibilidade didática 

de utilizar a ludicidade como estratégia pedagógica na ação educativa adequada 

para cada um desses níveis. Compreensão que vai exigir dos professores que 

observemos as características dos sujeitos/alunos alvos da ação educativa em cada 

um desses níveis.  

È viável a compreensão de que a ludicidade se constitui como matéria prima na 

educação infantil devido ser uma das formas primarias para se alcançar o 

desenvolvimento desejado aos alunos, isso se firma pelo fato de que na educação 

infantil os alunos estão começando a dar seus primeiros passos frente a apropriação 

da cultura e desenvolvimento que as esperas, diferente do ensino fundamental e do 

ensino médio que esse processo já se encontra avançado, o que representa certo 

domínio da linguagem verbal ou até mesmo a internalização mais concreta do que 

se refere a mundo, possibilitando utilizar-se de outros meios para além da ludicidade 

ou até mesmo de uma formar diferente ao ensino infantil, para se alcançar o objetivo 

desejado.  A infância é dotada de fantasia e inocência, nessa fase, começa todo o 

processo de construção de identidade, o lúdico apresenta-se como meio de 

intermédio entre conteúdo e construção do conhecimento dos alunos citada por 

alguns professores.  

Entendemos o contextualizar como criar um cenário que faça sentido para as 

crianças, e esse sentido leve a produções mais reais e autônomas das suas 
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aprendizagens. O contexto leva a imaginação, a fantasia, que se constitui como um 

momento crucial da infância, que as leva a criar e recriar seus movimentos. 

Existe uma alteração em cada fase da vida indicativa ao desenvolvimento motor, 

que por sua vez sofre constantes mudanças no aprender a movimentar-se com 

controle e competência frente aos desafios da vida, é essa ideia que entendemos 

estarem presentes nos relatos dos professores que ao planejarem suas aulas 

encontram como solução tal ação didática para tornar seus alunos, sujeitos 

motoramente desenvolvidos.  

Boa parte dos professores trabalham com base no desenvolvimento motor como 

conteúdo didático de ensino da Educação Física na educação Infantil, que acredito 

ser importante, porém não como o principal objetivo, devido as características de um 

primórdio histórico antigo alienador, que não condiz com as características infantis.  

Acredito que não exista um conteúdo específico para cada nível escolar, já que 

afirmamos sermos e termos diferentes características, mas creio na eficácia das 

adaptações. A transposição didática faz parte desse processo de adaptação, 

consiste em transformar os conteúdos externos em conteúdos escolares, adequar 

um determinado conteúdo a cada grupo escolar. 

Acredito em uma pedagogia que seja capaz de proporcionar autoria de 

aprendizagem por partes dos alunos, tornando os mesmo sujeitos críticos, capazes 

de construir suas aprendizagens, refletir sobre elas e se expressarem 

corporalmente. 

Ser autônomo é se tornar sujeito autor e dono dos seus próprios movimentos, ter 

autonomia de escolhas, em um espaço de liberdade com influência adulta na 

mediação, oportunizando a construção do conhecimento. Oportunizar a autonomia a 

criança é um desenvolvimento processual, que vai permitindo elas irem adquirindo 

novas conquistas, a mediação ocorre com orientações para resolução se seus 

conflitos, problemas, e reflexões sobre a realidade, afim de que as mesmas tenham 

capacidade de pensar sobre o que fazem. São as possibilidades que oportunizam as 

expressões através do corpo acontecerem. A construção dos saberes ocorre de uma 

forma coletiva entre aluno e professor, com características do ser professor e do ser 

aluno. 
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As experiências vividas pelas crianças são o berço das produções dos saberes da 

infância, que quando em movimento transmite suas falas, sentimentos, sua 

linguagem e por fim aquilo que a linguagem oral não consegue transmitir. Pois o 

corpo constitui um sujeito cheio de estéticas que fogem aos padrões de uma ciência 

mensurável.  

A educação infantil exige dos profissionais, educação que vai além do letramento e 

dos movimentos corporais, pois a infância é a fase das aprendizagens de todas as 

instâncias. Os CMEI educam crianças de 0 a 5 anos de idade, crianças que estão 

em fase de aprendizado higiênicos, morais, comportamentais, intelectuais e 

corporais, por isso o cuidar e o educar andam unidas nessa ação pedagógica. 

O conhecimento deve ser oferecido para as crianças de uma forma que esteja ligada 

aos interesses delas. Elas manifestam conhecimentos que passam sem percepção 

se não forem olhadas com criticidade, são fontes de saberes, e autoras de novos 

conhecimentos corporais produzidos nas aulas de Educação Física. O professor 

assume o papel de mediador, deixando livre o espaço de criação das crianças, que 

ao serem estimuladas, manifestam suas representações de mundo. As crianças 

falam e aprendem através do corpo.  

A criança enquanto não domina os símbolos da linguagem verbal, fala e se entende 

com o mundo e com os outros através dos movimentos que realizam. Uma 

explicação plausível do porque se valorizar os saberes das crianças, as mesmas 

possuem outras formas de comunicação que por muitos são desvalorizadas, ter um 

espaço de expressão e um olhar atento a essa orientação, promove novos e 

valorosos caminhos didáticos pedagógicos. 

Todo e qualquer tema que a partir da criatividade do professor perpassa pela 

transposição didática, se adequando ao ambiente infantil, tem seu espaço garantido 

como forma de ensino, pois nenhuma manifestação cultural deve ser negada as 

crianças. 

Sabemos que nas descobertas e vivencias da infância as crianças acabam por se 

lesionarem fisicamente, mas quem um dia foi criança e nunca caiu? E após cair 

continuou a brincar da mesma coisa? Acredito que estar sempre atento ao ambiente 
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permite ao professor um grande acervo de possibilidades seguras, anulando a 

negação desses movimentos, pois os mesmos fazem parte da cultura da Educação 

Física. 

Não podemos deixar de oferecer ou até mesmo privar as crianças de seus 

movimentos, isso significaria negar a elas de vivenciarem suas experiências 

corporais, que faz parte das suas aprendizagens, as mesmas não são engessadas, 

ao contrário, são corpos que se movimentam.  

Entender que o mundo das crianças nem sempre condiz com as regras 

disciplinadoras dos adultos é bem complicado para muitos profissionais, as crianças 

por muitas vezes não reproduz padrões de comportamentos esperados por adultos 

que compreendem ser a melhor forma de integra-los a uma sociedade civilizadora.  

Ao agregar esse pensamento nos equivocamos e deixamos de compreender todo o 

processo de interação que a crianças esta vivendo, retirando das mesmas a 

possibilidade de construir sua própria relação com o meio, com si próprio, e com os 

outros, e inibindo o papel do professor de mediador das relações, pois acreditamos 

ser o papel mais adequado de um professor para a progressão de seus alunos. Os 

conflitos gerados por elas no ambiente escolar podem se mostrar como 

manifestações de insatisfações, apropriações características de sua fase infantil e 

até mesmo aprendizagens externas aos muros do CMEI. 

No campo da construção afetiva e de afinidade entre professor e aluno as 

características dos professores com seus alunos influência no desenvolvimento e 

aprendizagem dos alunos, pois somos corpos de um sujeito e sujeito com um corpo, 

dotado de sentimentos e culturas, e não apenas seres objetivos que são afetados 

por sentimentos e ações. Em nossa visão, a relação com os alunos precisar ser para 

além do educar, também deve ser do cuidar, amar e respeitar. 

O trabalho interdisciplinar agrega em sua proposta um amplo acervo de experiências 

que podem ser vivenciadas e refletidas em diferentes campos de saberes, essa 

característica proporciona ao aluno o acesso ao conhecimento em diferentes 

aspectos, visões, reflexões e vivencias. Interdisciplinaridade é uma solução traz 

benefícios de trabalho quando se pensa em uma ampliação de horário ativo na 
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aplicação de um projeto de ensino, já que unir forças em busca de reconhecimento 

vem se mostrando ação eficiente entre Artes e Educação Física. 

Desde os tempos antigos os homens lutam por seu espaço, hoje em dia não é 

diferente, não é incomum ouvir que a Educação Física busca um reconhecimento da 

sua ação de ensino escolar, ou até mesmo sua identidade própria. Não podemos 

negar, que a ação de ensino da Educação Física é legítima e sistemática, sendo 

importante para o desenvolvimento amplo do aluno, isso implica dizer que a 

Educação Física proporciona desenvolvimentos culturais, motores, afetivos e 

cognitivos. Afirmo que a luta por legitimar a ação de ensino da Educação Física 

dentro do ambiente escolar é papel do próprio professor de Educação Física, pois 

quando se vê se contempla, por trás da demonstração do valor da sua ação de 

educar.  A conquista do seu espaço de atuação escolar ocorreu com muita luta e 

trabalho e é na ação de educar que ele se concretiza e se internaliza como 

aprendizagem. 

A Educação Física se constitui como uma educação crítica, ela perpassa pelo 

âmbito da coletividade. Tal ação favorece de forma significativa a aprendizagem dos 

alunos, pois os mesmos são os principais sujeitos alvos da ação de ensinar, sua 

aprendizagem se amplia com alto valor em relação a qualidade e diversificação.  

A reflexão com outros profissionais no nosso entendimento, permite uma ampliação 

de estratégias que podem ser vivenciadas e apropriadas pelos alunos. É fantástica 

se respaldar como estratégia didática para sua ação educativa, suas próprias 

vivencias de quando se era criança, suas riquezas e saberes de sujeitos que muito 

brincaram em uma infância distante.  

Não podemos culpar apenas a formação inicial, que acredito selecionar o máximo de 

conteúdo frente a um leque de campos para contemplar, pois a Educação Física 

abrange um campo com muitas culturas e propostas de movimentos, cabe aos 

professores como proposta orientadora, buscarem cada vez mais se aprofundar em 

sua área de ensino com estudos, pesquisas e debates de acordo com as 

necessidades de todos os sujeitos envolvidos na ação educativa. Ao adentrar a 

escola percebemo-nos como reais professores, pois ali não somos supervisionados, 

como ocorre no processo de formação nos estágios supervisionados. O estágio 
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prevê essa experiência como professor, mas acredito que a responsabilidade após a 

formação gera certo grau de cobrança de sucesso pessoal ainda maior. 

É de extrema importância o papel do professor na vida dos seus alunos, pois o 

professor tem importante influência no desenvolvimento integral das crianças, 

afirmando ser de extrema importância a constante busca por novas propostas e 

estar em continuo processo de formação, para oferecer o maior número de acervos 

culturais com boa qualidade para a produção de conhecimento das crianças, 

portanto, com base nessa responsabilidade, acredito assim que tais orientações 

necessitam de uma sustentação ainda maior, sustento essa afirmação com base nas 

diferenças que se encontram em cada escola, que possui grupos de alunos 

diferentes com diferentes culturas, gestões diferentes, costumes diferentes, e tudo 

isso influência na ação educativa do professor e nos resultados futuros a essa ação. 

 

7 ANEXO 

7.1 Questão 1 

Fale sobre sua ação pedagógica:  

Como ela esta configurada esse ano? 

Professor 1: Nós temos feito pontualmente, temos 7 anos de trabalho em parceria, 

normalmente a gente consegue trabalhar junto com Artes, pois fica mais fácil, pois 

temos um projeto comum, trabalhamos Portinari, Romero Britto, Van Gogh. Eu gosto 

da sociologia da infância, que pensa esse sujeito com autonomia, o Sarmento é um 

deles, esses autores me ajudam a pensar essa criança, quem é essas crianças da 

Educação Infantil.  

Professora 2: Aqui na escola temos o projeto institucional que esse ano está falando 

sobre diversidade, e eu e a professora de Arte trabalhamos juntas nos dois horários.  

Professora 3: Esse ano nós tivemos que desenvolver o projeto, com o professor de 

música, trabalhamos a questão da estética e da beleza negra, tivemos intervenções 

com livros na qual a escola inteira leu. Você perguntou depois como é que configura 

esse planejamento,  é horrível, muito horrível, professores da EMEF mesmo fala que 
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minhas aulas são uma loucura, porque eu tenho que falar um pouco para você do 

que é a rotina e como ela se dispõe na Educação Infantil, cada escola tem uma 

realidade, aqui nessa escola nós não mexemos com horário, quem faz horário é o 

pedagogo, então todo planejamento toda aula ela é configurada e estruturada a 

partir desse planejamento de horário que não favorece a Educação Física.  

Professora 4: O trabalho é meio limitado, nós avançamos ate certo ponto, daí é mais 

coisas repetitivas, nós trabalhamos mais ao nível de dinamizar o movimento, 

apresentamos as propostas e eles desenvolvem por si só.  

Professor 5: Aqui no CMEI nós temos o projeto institucional e por ano nós temos um 

tema, esse ano o tema é Vitória, de acordo com esse tema os professores de sala 

como nós professor de Educação Física articulamos o nosso trabalho. 

Professor 6: O processo de ensino-aprendizagem esta sendo desenvolvido por meio 

de atividades adaptadas para as crianças de cada um dos artistas do Circo. O 

enfoque é que as crianças compreendam o nome de cada artista do Circo e algumas 

habilidades e conceitos relacionados a eles. 

Professor 7: Elegemos conteúdos semanais levando em consideração o 

conhecimento das crianças e realizamos o planejamento de acordo com a faixa 

etária.  

Professora 8: As aulas transcorrem sempre de forma lúdica, os conteúdos são 

passados aos alunos de modo que brinquem e a seguir possam refletir muitas vezes 

discutir também sobre os temas. 

Professor 9: Nós trabalhamos as questões motoras de formas mais lúdicas, para 

que elas explorem os espaços que temos aqui no CMEI. Nósprezamos 

principalmente pela segurança das crianças, queremos que as crianças se 

desenvolvam, também propondo experiências novas que agregue valor na sua 

condição motora.  

Qual projeto você desenvolve esse ano? 

Professor número 1: Esse ano a gente não estamos trabalhando com projeto 

específico, estamos trabalhando com educação física de uma forma mais geral, eu 
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trabalhei a parte de brincadeiras no primeiro  semestre e agora no segundo eu vou 

trabalhar com a parte aérea, que são os espaços que nós temos na escola, ginástica 

circense, o trabalho com alguns esportes como basquete, a peteca, o futebol, vamos 

trilhando esse caminho da Educação Física dentro dos conteúdos da educação 

física, dentro dos conteúdos da cultura corporal. 

Professor número 2: Esse ano estamos desenvolvendo um projeto sobre a região de 

São Pedro, nós estamos trabalhando o que tem dentro da região, ela dentro de artes 

e eu dentro da Educação Física. 

 

Professor número 3: Projeto tem começo meio e fim, eu não gosto de falar que eu 

trabalho com projetos, eu tenho um tema que fala sobre as relações  étnico-raciais 

que venho desenvolvendo desde 2011, ele perpassa por tudo que a gente faz para 

não ficar fixada em uma data x, que é 20 de novembro, nós trabalhamos a questão 

do racismo, a questão da estética, da beleza, da cultura, isso todos os anos 

permeando o que a gente faz, na educação infantil não tem uma grade então a 

gente monta a nossa grade esse é o nosso tema. 

 

Professor número 4: Esse ano o projeto é circo, então estou trabalhando com 

músicas relacionadas ao circo, cores porque o circo é um ambiente muito colorido, 

alguns movimentos ginásticos, rolamento, tudo é feito ao nível de brincadeira, é o 

brincar de se movimentar. 

 

Professor número 5: O meu tema se chama Restinga na escola, e a partir desse 

projeto eu crio os piques, músicas, brincadeiras, a gente brinca com os animais da 

Restinga que é a vegetação auxiliar da praia. Tem uma planta na praia que se 

chama feijão da praia, aí a gente traz essa sementinha e desenvolve a plantação 

com eles aqui na escola, a gente coloca no copinho e depois finaliza plantando lá na 

Restinga, a diferença que esse projeto ele vai para fora da escola a gente chega 

visitar a praia. 

 

Professor número 6: Costumo trabalhar com um projeto por ano, esse ano o projeto 

é “O circo no CMEI. 
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Professor número 7: Este ano estamos fazendo uma experiência de trabalhar com o 

projeto institucional, que tem como tema principal interações e brincadeiras. 

Neste sentido resolvemos trabalhar com investigação dos fenômenos biológicos, 

corpo em movimento (os sistemas, circulatório, muscular, sensorial e nervoso) e sua 

relação com a cultura (cultura capixaba ticumbi, bate fechas e folia de reis) através 

das interações e da brincadeira. 

Professor número 8: O projeto na Educação Física de 2017, está baseado nas 

brincadeiras relacionadas aos temas transversais. 

 

Professor número 9: O projeto desse ano é quintal das experiências, é um projeto 

que nós estamos trabalhando um quintal que nós tínhamos aqui na escola, estamos 

adaptando esse quintal para educação infantil com atividades motoras como a 

escalada, a tirolesa, o balanço, algumas atividades como a trave do equilíbrio, entre 

outros. É uma experiência nova para eles que nós conseguimos transformar um 

quintal que era utilizado antigamente  como galinheiro, tivemos que  tirar o galinheiro 

dali e apropriarmos daquele espaço, chamamos de  quintal das experiências, tanto 

as experiências que nós trazemos para as crianças como as que as crianças já 

trazem das suas próprias vivências em casas, nas suas práticas motoras que eles 

fazem em casa, então o trabalho é esse, é desenvolvido nesse espaço 

 

Como ocorrem suas aulas nos diferentes grupos de crianças? 

O professor número 1: relatou que com cada faixa etária o trabalho muda pois cada 

ano possui sua especificidade, crianças de 1ano de idade o trabalho é voltado para 

seu desenvolvimento motor, propõe vários estímulos sensitivos, de aproximação, 

tátil, para alcançar o objetivo. Crianças com dois anos o trabalho é voltado para 

verbalidade, passa por uma fase de acolhimento no inicio do ano, e a partir das 

brincadeiras elas vão construindo seus movimentos. Partindo para aquisição motora 

do correr, subir, caminhar, o trabalho é feito com base em desafios para que os 

mesmos desenvolvam autonomia dos seus movimentos. Com crianças de 3 anos, já 

estabelecido autonomia verbal e corporal, o trabalho passa a ser feito com 

brincadeiras com regras, equilíbrio e desafios que as levem a um grau cada vez 

maior de autonomia, esse trabalho é desenvolvido do chão ao espaço aéreo. 
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Crianças com 4, 5 e 6 anos de idade o trabalho é mais complexo e elaborado, 

utiliza-se de brincadeiras com regras, brincadeiras dentro da cultura corporal e a 

cultura do esporte. 

A professora número 2: relatou que seu planejamento é único para todas as faixas 

etárias sofrendo algumas alterações e adaptações, o trabalho articulado com artes 

possibilita todas as crianças participarem da mesma atividade, portanto em 

determinado momento o grupo 6 participa da ludicidade do grupo 3, e o grupo 3 das 

atividades do grupo 6. 

A professora número 3: relatou que o trabalho é pensado para todos os grupos de 

uma mesma forma, o tema é o mesmo e no decorrer das necessidades vão 

acontecendo adaptações. O mesmo objeto, por exemplo, o trabalho com a bola, 

passa por todos os grupos, se é capoeira, será para todos, desenvolvendo nas 

crianças a noção de corpo. 

A professora número 4: relatou que com crianças de 6 meses a 3 anos de idade o 

trabalho é voltado para a recreação, apresentação de matérias e músicas. No grupo 

1 o trabalho ocorre em volta do desenvolvimento motor do andar e do falar da 

criança. No grupo 2 o trabalho ocorre com base na interação com os colegas. No 

grupo 3 as aulas se desenvolvem com base nos jogos de comando e jogos em 

grupo. Com os grupos maiores o trabalho ocorre com jogos dirigidos e com regras. 

O professor número 5: relatou que suas aulas possuem por objetivo o 

desenvolvimento da autonomia dos movimentos corporais. Com o grupo 1 o trabalho 

é voltado para o movimento da criança, o engatinha, rastejar e no final do ano 

conseguir andar. No grupo 2 o trabalho vai se ampliando e tornando mais complexo, 

desenvolve atividades de arremesso e progressão de movimentos. No grupo 3 a 

atividade é voltando para a interação com objetos externos como, cavalos de 

madeira e triciclo. No grupo 4, 5 e 6 a autonomia dos seus movimentos corporais já 

foram adquiridas ao ponto em que as crianças construírem suas próprias 

brincadeiras, é oferecido o comando principal e elas desenvolvem seus movimentos. 

Trabalho com jogos de regras e jogos complexos que exigem mais de um 

movimento. 
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A professora número 7: relatou que em seus grupos de alunos as aulas ocorrem de 

forma única, as crianças possuem um espaço de fala e a partir de seus relatos aulas 

vão sendo construídas. 

A professora número 8: relatou que com os grupos menores as orientações vão 

ocorrendo no decorrer das brincadeiras, já os grupos maiores as são regidas em um 

momento de brincadeira e em um segundo momento de reflexão sobre o assunto. 

O professor número 9: relatou que o trabalho vai sendo mais desafiador de acordo 

com cada grupo e idade. Nos grupos menores são desenvolvidos atividades 

sensoriais e motores como desenvolvimento da audição, tato, andar, e do toque. Os 

grupos maiores as atividades são voltadas para desenvolvimento da motricidade, 

oferecendo atividades cada vez mais complexas. 

 

7.2 Questão 2 

Quais lições (aprendizado) você tira da sua ação de ensino que serve para 

orientar sua própria ação de ensino? 

O professor número 1 vai dizer que se constituiu na sua prática e foi construindo os 

saberes. O primeiro saber que ele relata é utilizar de estratégias de domínio pessoal, 

o ponto de partida esta no que lhe da segurança, entendemos que o conteúdo que o 

professor domina é abordado em primeira instancia, pois como o mesmo relato, 

essa pratica vai te identificar e lhe proporcionar conforto. O desafio de ser professor 

não é nada fácil, quando nos deparamos com essa responsabilidade na prática real, 

é inevitável nos perguntamos, o que faremos?  É nesse sentido que entendemos 

aqui, que a estratégia utilizada pelo professor como referencia de trabalho com o 

novo público que o esperava foi utilizar-se dos saberes a qual ele já tinha domínio, 

pois assim sua segurança com o sucesso seria em nossa percepção garantida. 

[...] aqui eu vou construir um saber, vou construir uma prática 

que me identifica, e qual é o ponto de partida? O que nos dá 

segurança, o partido que eu tenho conforto, alguns atletas 

partem do esporte, do futebol, do vôlei, às vezes até do surf, é 
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aonde você tem facilidade, eu tinha facilidade nos esportes 

radicais[...] (PROFESSORNÚMERO 1). 

  

A professora número 2 relata que no decorrer do seu trabalho ela desenvolveu um 

olhar sensível pelas crianças, olhar que vai além de um olhar profissional, um olhar 

afetivo para cada sujeito pertencente as suas aulas. A professora vai descrever que 

em suas aulas, fatores externos aos portões da escola vão trazer grandes 

influências no desenvolvimento das crianças, foi assim que ela passou a entender a 

necessidade de compreensão social vivida por seus alunos, que influenciava 

diretamente em suas aulas. Muitas crianças não realizavam as atividades 

decorrentes a falta de energia por não ter se alimentado e cansaço por falta de 

dormi.  

 

Eu passei a ser mais sensível com as crianças eu acho que a 

gente não está aqui apenas como professores, mas como pai, 

como mãe, como  tio, é o que eu tirei  de aprendizado nesse 

tempo que eu estou na Educação Infantil [...] isso reflete nas 

minhas aulas porque muita das vezes  a criança não consegue 

fazer uma brincadeira de correr porque está com fome, tem 

criança que chega aqui pingando de sono porque foi dormir 

duas, três horas da manhã, então a vida que eles trazem de 

dentro das suas casas interfere aqui dentro na escola 

(Professor número 2). 

A professora número 3 narra que aprendeu a entender o tempo e trás como 

orientação didática, o momento da criança, fazendo modificações no planejamento 

mesmo que não fossem previstas com antecedência, devido as demandas das 

crianças. A professora vai dizer que as crianças trazem muitos caminhos a ser 

trabalhado, isso depois que a mesma desenvolveu um olhar sensível para com as 

crianças. 

[...] porque por mais que eu tenho um planejamento eu tento 

perceber naquele momento o que eu tenho que fazer de novo, 
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de diferente, hoje eu tenho que conciliar, eu falo sempre com 

os estagiários que eu recebo para atentar para a sensibilidade 

das crianças, não ficar só no papel que a criança é um sujeito 

de direitos[...], por mais que eu tenha a sensibilidade de fazer 

uma mudança no meu planejamento, eu preciso entender que 

elas estão querendo fazer outra coisa[...]. [...] então antes de 

começar a trabalhar os esportes coletivos e individuais eu 

comecei a perguntar para as crianças e anotava as falas deles 

e colocava em balãozinho, e colocava no mural para fazer o 

começo, meio e fim, eu perguntava o que era os esportes e 

eles falavam coisas diversas[...], eles sabem muito mais coisas 

do que a gente imagina. Teve uma em São Pedro que eu 

estava trabalhando espaço e com música, aí tinha uma 

assistente administrativa que tinha gravado as músicas para 

mim, um garotinho de 2 aninhos  virou para mim e falou assim: 

tia coloca Akon de novo, eu não entendi, porque era uma 

baladinha normal mas eu não sabia que o nome do cantor era 

Akon, na hora não entendi só depois que eu fui me ligar, isso 

são coisas que se você não tiver a sensibilidade você não vai 

fazer essa escuta, é a mesma coisa com os bebês, eles falam, 

não com a boca mas eles demonstram de outras formas, teve 

uma garotinha, hoje ela tá no grupo 5 , eu chegava contava 

uma historinha com o livro da fazenda, ela não sabia falar mas 

era eu chegar ou ela me ver e já falava cocó que representava 

a galinha da Fazenda, ela me via quando eu colocava a bolsa 

na estante, ela apontava para o lugar e falava cocó, ela queria 

aquela história, ela queria aquele livro, então é um processo, 

você vai reconhecendo e vai aprendendo (PROFESSORA 

NÚMERO TRÊS). 

A professora número 4 relata a importância de construir o aprendizado junto com a 

criança, aprendeu que o planejamento deve ser flexível e não engessado do começo 

ao fim, pois quem determina o caminho que as aulas seguem são as crianças. 
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Aprendeu há respeitar o tempo e a aprendizagem de cada criança, e a partir dos 

saberes que as mesmas possuem oportunizar um aprimoramento. 

[...] nós temos que respeitar as crianças, o aprendizado, o 

tempo delas, as experiências que elas trazem e você constrói 

em cima dessa experiência uma oportunidade para ela 

aprimorarem o que elas possuem, e criar oportunidades para 

isso, é oportunizar o movimento (PROFESSORA NÚMERO 4). 

O professor número 5 traz em seu relato que a primeira aprendizagem concebida 

por sua ação de ensino e que se orienta até os dias atuais se resume na 

aprendizagem pela busca de estratégias para solucionar situações problemas e 

efetivar suas aulas planejadas. Retrata que aprendeu a lidar com os conflitos 

gerados pelas crianças durante as aulas, através de uma ação que ele chama de 

“retratação”, que resume em dar outra correção que não seja ir para o pedagógico, 

uma nova forma em que as crianças são levadas a pensar em suas ações e resolver 

as mesmas, através de pedidos de desculpas e até mesmo um abraço.  

Antes eu fazia como os outros que levavam as crianças para o 

corpo pedagógico, depois eu aprendi com as crianças que o 

que eles mais sentem contemplados é quando pedem que se 

faça a retratação. Geralmente o pessoal tem um hábito de levar 

a criança para a pedagoga, faz anos que eu não levo a criança 

para a pedagoga. Eu aprendi isso, quando eles  são obrigados 

a  encarar o outro, pedir desculpas e a se abraçar, isso cria 

uma situação de desconforto, eles não vão bater para não ter 

que abraçar o coleguinha e pedir desculpas, eles acabam 

virando até amigos, e no final do ano o mais agressivo é o que 

mais me cobra para corrigir os amiguinhos,  isso foi a coisa  

mais impactante que eu aprendi (PROFESSOR Número 5). 

O professor número 6 relata que uma aprendizagem que o orienta ate os dias atuais, 

se baseia na afirmativa que seus planejamentos são reelaborados e pensados a 

partir da sua ação educativa, levando-nos a compreender que a mesma serve de 

fonte de novas ideias e formas de trabalho. O planejamento acontece 
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semanalmente, entretanto, um olhar flexível ao contexto educativo de suas aulas 

leva o mesmo a obter novos planos de ensino. 

Costumo fazer o planejamento das atividades por semana, 

entretanto durante as aulas acontecem inúmeras situações que 

são balizadoras para a reconstrução desses PLs, ou seja, a 

pratica educativa é um processo que se retroalimenta e se 

autoalimenta, pois tudo aquilo que acontece é avaliado e serve 

de referência para novas atividades e outros PLs 

(PROFESSOR NÚMERO 6). 

A professora número 7 trás em evidencia de sua fala que uma aprendizagem que a 

oriente em sua ação de ensino, refere-se ao tempo de intervenção que sofre 

modificações devido a uma organização interna escolar. Adaptar suas aulas a rotina 

foi um aprendizado difícil para a mesma. 

Acredito que a construção de ser professor ela é diária, você 

sempre aprende algo diferente, o tempo de intervenção que é 

diferenciado tendo que comportar a rotina modifica muito a 

prática, isso traz um angústia muito grande, esta adaptação é 

bem difícil, foi algo que aprendi a lidar para desenvolver minhas 

aulas (PROFESSORA NÚMERO 7). 

A professora número 8 retrata que aprendeu a olhar o que a criança demostra 

referente às aulas, quais são seus interesses e emoções frente ao que é proposto 

para elas, de certo modo se trata de uma avaliação por para das crianças que serve 

de orientação para os planejamentos seguintes. 

O que orienta minha ação é a reação dos alunos durante a 

aula, a exposição das suas emoções e também o diálogo no 

decorrer da mesma. Isso é o que me da o feedback de como 

devem ser as próximas aulas (PROFESSORA NÚMERO 8). 

O professor número 9 pronunciou que sua aprendizagem de orientação mais 

marcante se remete ao entendimento que as crianças possuem um acervo muito 

grande de aprendizagens, tornando sua ação de ensino uma troca de saberes, ao 
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nível que ensina o mesmo também aprende. Ao dar voz as crianças e ter um olhar 

atencioso para seus gestos, o mesmo se sente surpreendido pelos resultados não 

esperado de seus alunos. 

[...] as crianças elas trazem uma bagagem motora muito 

grande para gente, a gente acaba né aprendendo com elas 

também [...] da mesma forma que eu ensino, eu também acabo 

aprendendo com as crianças [...]. Eu fico encantado com as 

crianças, por esse retorno que elas trazem, acabo mudando 

minha prática também por causa disso, porque elas nos 

surpreendem a cada aula, nós planejamos uma aula e às 

vezes não é conforme planejado, acaba ficando melhor, porque 

as crianças fizeram essa prática, percebo à vontade 

(PROFESSOR NÚMERO 9). 

7.3 Questão 3 

Quais são as orientações pedagógicas que você retira da sua própria ação 

educativa que serve para orientar a ação educativa de qualquer professor de 

Educação Física na Educação Infantil? 

O professor número 1 contribui dizendo que a primeira orientação aos profissionais 

de Educação Física na Educação Infantil, é com relação a segurança e o conforto 

das crianças durante as aulas, pois existem riscos de acidentes que merecem 

cuidados extremos por se tratar da Educação Infantil. A segunda orientação se 

remete a atentar ao interesse da criança, ao que é agradável e consegue mobilizar a 

criança. A terceira orientação é buscar sempre a inovação das aulas analisando se 

está sendo produtiva para as crianças, assim como novos materiais e propostas. A 

quarta orientação refere-se a se fazer brinquedo, ou seja, brincar com a criança, o 

envolvimento nas brincadeiras junto com as crianças faz parte do compromisso com 

a ação educativa do professor de Educação Física na Educação Infantil. A quinta 

orientação é buscar sempre que possível trabalhar com projeto interdisciplinar, 

trabalho colaborativo com artes, música, professores regentes, e entre outros, na 

busca de oportunidades com esses professores. A sexta orientação se remete a 

formação e a formação continuada, buscar sempre novas atualizações para sua 
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ação educativa a partir de referenciais teóricos. A oitava orientação é valorizar o 

saber da criança, se permitir aprender com ela, e por fim a nona orientação é a 

organização e planejamento de suas aulas, levando para o ponto ético que o 

profissional da educação tem o compromisso primordial de elaborar ações 

educativas para fins de desenvolvimentos sócias, afetivos, reflexivos e motores das 

crianças. 

 

A professora número 2 contribui dizendo que a primeira orientação se refere a gostar 

de criança, ter prazer em ensinar esses sujeitos. A segunda orientação esta ligada 

ao campo afetivo, a mesma retrata em se ter amor, zelo e carinho pelas crianças 

obtendo paciência com as mesmas, pois além de possuírem níveis de aprendizados 

distintos, elas possuem necessidades e demandas físicas comum de uma criança. A 

terceira orientação se refere ao campo do planejamento, planejar suas intervenções 

analisando sempre as demandas das crianças que possuem características 

diferentes, buscando sempre o estudo continuo, a formação continuada, afim de 

entender o campo da brincadeira como ferramenta principal de ensino na Educação 

Infantil. 

A professora número 3 contribui dizendo que a primeira orientação é compreender 

que cada criança tem o seu tempo de aprendizagem em cada faixa etária, depois 

desse processo ir tentando e fazendo descobertas a partir das possibilidades que 

possui, e assim criar sua própria didática. A segunda orientação parte da utilização 

de musicas e reproduções de gestos para que as crianças adquiram conhecimento 

sobre seu corpo. A terceira orientação se da na formação, a troca de experiências 

com colegas que proporciona novos caminhos e aprendizagens, além de trazer 

novas possibilidades de ensino. 

A professora número 4 contribui dizendo que a primeira orientação é fazer um 

diagnóstico da escola, dos alunos que o professor vai trabalhar, do bairro onde a 

escola está inserida e da família, posteriormente realizar seu planejamento com 

base nas informações coletadas. A segunda orientação é conhecer a necessidade 

de cada grupo que se vai trabalhar, pois segunda ela, existem grupos que exigem 

demandas diferentes, mesmo que sejam da mesma faixa etária. A terceira 
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orientação é elaborar um plano flexível a novas possibilidades, compreendendo que 

a modificação pode surgir como forma de aprimoramento da ação educativa, 

partindo de uma ideia central. 

O professor número 5 contribui dizendo que a primeira orientação se refere a 

elaborar seu trabalho de forma lúdica, transformando algumas formas de 

organização como a fila, em algo descontraído que leve divertimento para a criança. 

A segunda orientação se baseia em ter prazer pela brincadeira, o mesmo afirma que 

a brincadeira é especialidade das crianças, e que pode ser utilizada como 

ferramenta primordial na articulação com qualquer conteúdo. A terceira orientação 

esta relacionada a compreensão do comportamento infantil que influência 

diretamente no fluxo da aula. Ele afirma que as crianças possuem dificuldades em 

se relacionarem com outras crianças, sem expressarem algum tipo de 

comportamento agressivo, frente a esse problema o mesmo aprendeu que isolar a 

criança significa deseducar a mesma, sendo mais produtivo ensinar as crianças a 

conviver com outras crianças sem utilizar-se de comportamentos agressivos, de 

forma descontraída e se subsidiando através da brincadeira. 

O professor número 6 contribui afirmando que uma orientação importante é 

conhecer os sujeitos da sua ação educativa, ou seja, as crianças, atentando para 

suas capacidades, limitações e singularidades.  

A professora número 7 contribui dizendo da importância de uma ação pedagógica 

que leve em consideração o processo de criação das crianças e suas diferenças, 

compreendendo e respeitando a capacidade de cada criança na produção de seus 

conhecimentos. 

A professora número 8 coopera dizendo que a primeira orientação se refere a 

oferecer sentido as aulas planejadas, buscando sempre contextualizar aquele 

cenário. A segunda orientação esta em dar voz as crianças, atribuindo valor aos 

seus conhecimentos e ao que as crianças possuem de experiências. 

O professor número 9 relata que a primeira orientação se baseia em elaborar um 

trabalho com moldes na ludicidade, pois o mesmo afirma que tal ação desperta o 

prazer da criança em participar das aulas. A segunda orientação se refere a 

formação continuada do professor, pois tal ação favorece uma ampliação do campo 
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de aprendizagem da criança, resultando em um bom desenvolvimento motor, 

cognitivo, afetivo e social. 

7.4 Questão 4 

Como você vê sua ação ensino atual em relação ao início do seu trabalho 

pedagógico como professor de Educação Física na Educação Infantil? 

O professor número 1 relata que no inicio do trabalho na Educação Infantil, existia 

uma insegurança marcada pela pouca experiência ofertada por uma ou duas 

disciplinas na formação inicial. Com a prática, essa insegurança passa a não existir 

mais, ela abre espaço para um amadurecimento profissional, que resulta no 

entendimento da colaboração da Educação Física na formação desses sujeitos. O 

mesmo ainda discorre da mudança do planejamento, que deixa de ser rígido e 

passa a ser flexível oferecendo autonomia a criança.  

A professora número 2 relata que seu trabalho sofreu uma mudança ao nível de 

entendimento no que se refere ao conteúdo que se utiliza para trabalhar na 

Educação Infantil, achava que conseguiria trabalhar esportes coletivos, porém 

percebeu que não se trabalha essa modalidade na Educação Infantil. Ela relata que 

antes seu trabalho não era baseado em projeto, com essa experiência obteve 

grandes avanços no desenvolvimento das crianças. 

A professora número 3 relatou que no inicio da sua ação pedagógica ela teve que 

diminuir o ritmo, pois o pouco que as crianças realizavam já se resumia a muito 

segundo suas limitações, com isso ela buscou entender todo aquele contexto 

infantil. Uma outra mudança que para ela foi importante se consiste na aplicação da 

brincadeira, a mesma narra que esse conteúdo na Educação Infantil é visto como 

algo dominável e aplicável por qualquer pessoa, seja profissional da educação ou 

não, portanto ela utiliza das brincadeiras apenas no final do ano, como um segundo 

recurso, de tal maneira, consegue firmar o seu espaço. A professora número 3 diz 

que seu trabalho foi sendo mudado ao nível que sentiu a necessidade de firmar o 

espaço da Educação Física dentro do CMEI. 

A professora número 4 relata que seu trabalho começou com medo a apavoramento 

frente aquela nova realidade, por achar que era muito complexo o trabalho na 
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Educação Infantil. Hoje seu trabalho se tornou tranquilo, a partir do entendimento 

que a criança é a principal fonte de informações referente a sistematização das 

aulas. Evoluiu ao ponto de compreender a simplicidade das crianças que reflete no 

planejamento das aulas, isso se refere a elaboração de aulas complexas, quando 

elas expressam suas necessidades baseadas em desejos e ações simples. 

O professor número 5 retrata que adentrou ao ambiente infantil pensando na 

aplicação dos métodos aprendidos na Universidade, e que hoje compreende que é 

muito importante para a criança aprender brincando e de forma lúdica, sem muitas 

vezes impor regras que são do professor. Seu trabalho passou a ter dialogo com o 

corpo escolar e passou a se permitir utilizar de meios, métodos e experiências 

pessoais.  

O professor número 6 relata que o seu trabalho sofreu um processo de mudança no 

que se refere a segurança com o trabalho infantil, tanto na parte teórica frente a 

elaboração de seus projetos, como o procedimental, referente a aplicação das aulas. 

Com isso podemos constatar que a experiência é essencial para a construção 

profissional de um professor. 

A professora número 7 relata que seu trabalho adquiriu leveza a partir do momento 

em que compreendeu a diferença entre o ensino infantil e o ensino fundamental. 

A professora número 8 relata que sua ação pedagógica a partir das aprendizagens 

do dia a dia amadureceram ao nível de buscas constantes dos motivos referentes 

aos erros ocorrentes nos planejamentos, a sua ação evolui passado de tentativas e 

erros a acertos consequentes aos diagnósticos das aulas, aderindo a 

contextualização de suas aulas. 

O professor número 9 nos diz que sua ação pedagógica começou como uma ação 

estranha por se constituir como algo novo na Educação Infantil, gerando uma 

intimidação inicial. A busca por conhecimento, valores, praticas pedagógicas fizeram 

com que sua ação se tornasse mais segura e sólida. No inicio o mesmo retrata que 

não sabia como lidar com aquele publico, e que essa busca assim como congressos 

e dialogo com colegas da área, fez sua ação se tornar segura e autônoma no 

sentido de que os profissionais compreendam seu espaço de trabalho. 
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7.5 Questão 5 

 

O que você aprendeu com a sua prática?  

 

A professora número 3 narra que aprendeu a legitimar o espaço da Educação Física 

na Educação Infantil, a valorizar as aprendizagens das crianças e seu tempo de 

ação, que varia de criança para criança. 

 

A professora número 4 narra que aprendeu de fato o que era ser criança assim 

como aprendeu a trabalhar com elas, a experiência na Educação infantil permitiu 

que a mesma aprendesse a ser professora sendo professora de Educação Infantil. A 

mesma retrata que as crianças lhe mostraram o caminho do seu trabalho. 

 

O professor número 5 aprendeu que é importante sempre estar aliado com a 

proposta da escola, do pedagógico e da família, ele relata que aprendeu a trabalhar 

em equipe e sempre atender aquilo que lhe é solicitado. 

 

O professor número 6 relata que aprendeu com sua ação educativa que a inovação 

e o desafio são essenciais para um projeto bem sucedido, esse método atrai as 

crianças promovendo suas aprendizagens por meio de atividades desafiadoras. 

 

A professora número 7 relata que aprendeu a importância do processo de criação 

das crianças e suas diferenças, assim como a valorizar a produção de conhecimento 

das crianças. 

 

A professora número 8 relata que com sua ação de ensino aprendeu que as aulas 

de Educação Física devem ser direcionadas para as crianças e não para o 

conteúdo. 

 

O professor número 9 relata que aprendeu a valorizar e conquistar o espaço da 

Educação Física dentro do CMEI. 
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Como sua ação de ensino tem contribuído para legitimar a presença da 

Educação Física na Educação Infantil municipal de Vitória? 

  

O professor número 1 afirma que sua ação de ensino tem contribuído não apenas 

para Educação Física Infantil de Vitória, mas para todo o Brasil, visto que possui 

publicações de artigos e uma dissertação de Mestrado. O mesmo afirma ter buscado 

entre estudos e pesquisas contribuir para melhoria da Educação Física na Educação 

Infantil. Tem contribuído com publicações de vídeos das suas aulas em sites 

públicos com a finalidade de oferecer aos professores, novas possibilidades de 

trabalho e legitimar a presença da Educação Física na Educação Infantil. 

[...] Mas sempre foi desde o início oferecer aos novos 

professores possibilidades de trabalho, que ampliasse as 

possibilidades de trabalho com a criança da Educação Infantil, 

que visualizasse a Educação Física como algo necessário, 

sempre foi e continua sendo a minha intenção, legitimar 

Educação Física na Educação Infantil para além disso legitimar 

a necessidade de uma intervenção consciente, planejada e 

comprometida com o desenvolvimento integral da criança [...] 

(PROFESOR NÚMERO1). 

Outra contribuição do professor se remete a apresentação dos seus trabalhos por 

meio de palestras e seminários em redes publicas, que para o mesmo se consolida 

como uma prática necessária ao desenvolvimento desses sujeitos. 

A professora número 2 afirma que a sua ação Educativa tem promovido as crianças 

desenvolvimentos importantes através dos movimentos, como o trabalho coletivo, a 

motricidade, a autoconfiança e a coordenação motora. A mesma afirma que o seu 

trabalho vai para além dos portões da escola e reflete na vida particular das 

crianças. A Educação Física através do seu trabalho consegue alcançar o melhor 

nas crianças e assim leva-las a progredir. 

A professora número 3 afirma que ao mostrar suas propostas e projetos assim como 

a busca constante pela legitimação do espaço da Educação Física na Educação 

Infantil conquistou o respeito das famílias e do corpo pedagógico, assim como o 
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apoio na elaboração do seu trabalho. A mesma afirma que a busca pela posse do 

seu espaço para que seu trabalho de fato acontecesse legitima e afirma a 

importância da Educação Física na Educação Infantil municipal de Vitória. 

A professora número 4 relata que a legitimação da Educação Física através do seu 

trabalho se mostra por uma pratica fundamentada e séria, que alcança o 

desenvolvimento das crianças por fazer a diferença na vida delas, esse processo 

ocorre na medida que as crianças evoluem através das oportunidades de 

movimentos que elas recebem por meio da sua ação educativa. 

O professor número 5 afirma que ter uma boa pratica é o que legitima a Educação 

Física na Educação Infantil. Sua ação educativa buscar levar as crianças a se 

desenvolverem através dos seus movimentos a partir das suas necessidades, 

traçando um projeto anual com perspectiva de desenvolvimento das crianças. Todo 

esse estimulo oferecido a criança com dialogo com as famílias, legitima seu 

trabalho. Segundo ele sua ação educativa levou as crianças a adquirir progressões 

em seus movimentos para além da sua vida escolar gerando uma grande 

gratificação, sendo a Educação Física justificada pela aquisição da autonomia das 

crianças dentro das brincadeiras. 

A professora número 7 afirma que apesar de obter reconhecimento da sua ação 

educativa exposta nas unidades de ensino em que passou, a mesma ainda se 

questiona a cerca de qual seria o papel da Educação Física na Educação Infantil e o 

seu papel dentro do CMEI, termina afirmando que alcança com suas praticas o 

desenvolvimento das crianças, a partir de uma efetiva dedicação com o seu papel de 

professora. 

A professora número 8 afirma que ao longo dos seus 11 anos como professora, por 

meio da Educação Física seus alunos têm vencido desafios corporais, desenvolvido 

conhecimento do próprio corpo e aprendido habilidades motoras básicas por meio 

de vivencias lúdicas. O que torna a Educação Física elemento importante na 

Educação Infantil do município de Vitória. 

O professor número 9 afirma que sua ação educativa tem inovado a pratica da 

Educação Física na Educação Infantil, se consolidando no retorno da relação 

estabelecida entre sua ação de ensino, a criança e o professor. A busca por novas 
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investigações, pesquisas e questionamentos a fim de melhorar o desenvolvimento 

das crianças legitima seu trabalho. 
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