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Introdução 

Este artigo apresenta, discute e interpreta a primeira fase de uma pesquisa 

mais ampla interessada em compreender possibilidades de ensino da Educação 

Física em Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) da cidade de 

Vitória, capital do estado do Espírito Santo. A iniciativa se justifica em razão da 

necessidade que a componente curricular Educação Física e o seu professor têm 

de se legitimar no campo da Educação Infantil, especialmente oferecendo uma 

perspectiva de conhecimento didático-pedagógico específico, conforme propõe 

Andrade Filho (2011, 2013), consistente para contribuir com a construção de 

uma pedagogia da Educação Infantil, conforme propos Rocha (1999). 

 Nesta primeira fase realizamos entrevistas informais (GIL, 1999) com 

cinco professores de Educação Física que atualmente trabalham como diretores 

eleitos nos CMEI em que são lotados e, também, com as pedagogas dessas 

mesmas instituições educativas. Nesta primeira fase, utilizamos como critério de 

escolha dos CMEI, o fato de o professor de Educação Física ocupar o cargo de 

diretor da instituição e ao analisarmos a relação das instituições de Educação 

Infantil de Vitória, encontramos cinco CMEI de diferentes regiões da cidade, 

que atendiam ao nosso critério. Nosso interesse inicial ao conversar com esses 

informantes foi compreender melhor como os diretores e as pedagogas das 

                                                                 
1  Estudante do 8º período do Curso de Licenciatura em Educação Física do CEFD/UFES. Membro 
do CRIA: grupo de estudos em práticateoriaprática da Educação Física para a Educação Infantil.  Membro 
da Gestão: “CEFD EM MOVIMENTO!” do Diretório Acadêmico “26 de Junho”. Membro do Projeto “A 
Universidade vai até você”.  
2  Estudante do 8º período do Curso de Licenciatura em Educação Física do CEFD/UFES. Membro 
do CRIA: grupo de estudos em práticateoriaprática da Educação Física para a Educação Infantil.  Membro 
da Gestão: “CEFD EM MOVIMENTO!” do Diretório Acadêmico “26 de Junho”. Membro do Projeto “A 

Universidade vai até você”.  
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unidades investigadas orientam a organização e a ação do trabalho didático 

pedagógico que o professor de Educação Física é encarregado de realizar junto 

às crianças. 

Dos diretores quisemos saber se, além de gerenciar as tarefas 

administrativas cotidianas, eles acompanham a discussão pedagógica que se 

realiza na instituição; se eles consideram que as orientações didático-

pedagógicas propostas nos documentos oficiais são repassadas aos professores 

pelas pedagogas; se eles sabem diferenciar as estratégias didáticas que as 

pedagogas orientam para a ação educativa dos diferentes professores envolvidos 

na educação das crianças, particularmente aquelas que são orientadas para a ação 

educativa dos professores de Educação Física. 

Às pedagogas indagamos qual perspectiva didático-pedagógica orientam 

visando à materialização do trabalho educativo dos professores, particularmente 

os professores de Educação Física, junto às crianças; qual a concepção de 

criança e de relação adulto-criança, criança-criança que a Secretaria Municipal 

de Educação (SEME) lhes orienta “passar” para os professores, particularmente 

para os professores de Educação Física; qual a forma e o conteúdo didático que 

elas orientam para que os professores, particularmente os professores de 

Educação Física, ponham as orientações pedagógicas em prática no dia a dia do 

CMEI. 

Objetivando apresentar as informações que colhemos, estruturamos este 

texto passo a passo, primeiramente narrando o modo como procedemos para 

realizar as referidas entrevistas, depois, expondo a síntese do conteúdo das 

respostas dos diretores acerca das questões a eles enunciadas, em seguida, 

expondo a síntese do conteúdo das respostas das pedagogas acerca das questões 

que lhes colocamos. No momento seguinte, visando a discutir as informações 

colhidas, extraimos os temas predominantes nas falas dos informantes a fim de 

interpretá-los ante a legislação, a documentação pedagógica oficial e/ou a 

literatura do campo da Educação Infantil.  

À guisa de conclusão, analisamos a relação das orientações didatico-

pedagógicas cotidianamente propostas pelos diretores e pelas pedagogas dos 

CMEI investigados para a organização do trabalho de ensino no âmbito da 

Educação Infantil, com a questão da “ambição identitária” (CHARLOT, 2009) 
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da componente curricular Educação Física e do seu professor no campo da 

Educação Infantil. 

 

 

1. Sobre as entrevistas 

 Nesta fase da nossa investigação as entrevistas foram escolhidas como 

instrumento de busca de informações em face do tema, do contexto, das 

questões, dos atores envolvidos, mas, especialmente, dos objetivos que a 

investigação contempla. Nesse sentido, podemos dizer que estamos realizando 

uma investigação exploratória por objetivo, 3 ou seja, uma investigação de 

caráter qualitativo e de natureza compreensivo-critica (SARMENTO, 2003) 4 na 

qual utilizamos os instrumentos de coleta de informação, nesse momento a 

entrevista, para “conversar” 5 com os diretores e com as pedagogas de CMEI de 

Vitória a fim de melhor compreender a perspectiva pedagógica que orientam na 

realização do trabalho educativo dos professores, particularmente dos 

professores de Educação Física, junto as crianças.  

Compreender a compreensão e interpretar a interpretação desses sujeitos 

sobre a empreitada que lhe é confiada passa então a ser para nós condição de 

possibilidade importante para posteriormente analisar a relação das orientações 

didático-pedagógicas cotidianamente propostas com a necessidade de 

                                                                 
3
  Para Santos (2004, p. 25) os níveis da pesquisa científica podem ser de natureza acadêmica ou 

de ponta e os tipos de pesquisa podem ser caracterizados pelos objetivos, pelas fontes de informações e 

pelos procedimentos de coleta de informações. O objetivo maior da investigação inovadora é oferecer 

respostas conseqüentes para resolver problemas humanos latentes. O sucesso de iniciativas de pesquisa 

dessa natureza depende, entretanto, do grau de aproximação e do nível con ceitual do pesquisador em 

relação ao fenômeno estudado. Ao definir nossa investigação como uma investigação exploratória por 

objetivos, estamos claramente indicando que ainda estamos dando passos intermediários, não 

conclusivos, sobre a abordagem do tema em pauta. 
4
  Para Sarmento (2003, p. 137-179), os paradigmas clássicos da ciência baseiam-se em 

fundamentos epistemologicos estabilzados a respeito do sujeito, do objeto e da relação entre o sujeito e o 

objeto do conhecimento. Aproximar o paradigma interpretativo (compreensivo) do paradigma crítico é 

uma forma estratégica de rejeitar o positivismo e de adotar um paradigma misto, pluralista do ponto de 

vista teórico e cruzado do ponto de vista epistemológico. 
5
  Ao utilizar entrevistas para conversar com os diretores e as pedagogas de CMEI de Vitória o 

fizemos na lógica da orientação compreensivo-crítica já esboçada. Tratamos a entrevista como um 

procedimento que se associa a outros procedimentos, como a observação, a pesquisa documental, a 

produção de memoriais, que serão mobilizados na continuidadedesta investigação. Em uma perspectiva 

compreensivo-crítica a entrevista é mobilizada para tornar o ato de comunicação entre o pesquisador e o 

entrevistado menos penoso e não ficcional, nunca para mascarar a desiguldade de condições existente 

entre ambos.  Para nós a entrevista é um momento agradavel e confiavel para os envolvidos. Para nós “as 

entrevistas podem ser uma oportunidade para os entrevistados se explicarem, falando de si, encontrando 

as razões e as sem-razões por que se age e vive” (SARMENTO, 2003, 163), não um julgamento político 

ideológico sumário. 
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legitimação da componente curricular Educação Física e do seu professor no 

campo da Educação Infantil. 

No sentido de materializar essa orientação, em uma reunião de 

planejamento de pesquisa definimos o que queríamos saber dos entrevistados, 

marcamos as entrevistas com antecedência, fomos realizar as entrevistas no 

ambiente de trabalho do entrevistado, conforme era seu desejo e a sua 

possibilidade de colaborar com a investigação, apresentamos as questões por 

escrito ao entrevistado antes de iniciar a entrevista, informamos ao entrevistado 

tudo que ele quis saber sobre a investigação, solicitamos a autorização dele para 

filmar a entrevista e filmamos todas as entrevistas que realizamos em nome 

dessa investigação. 

No sentido de tratar as informações colhidas pelos procedimentos acima 

indicados, cada entrevista realizada foi transcrita, impressa, lida, “pontuada” no 

sentido de selecionar dentro do conjunto de cada mensagem emitida pelo 

entrevistado, as informações que mais diretamente respondiam àquilo que foi lhe 

perguntado. Em seguida, com o produto dessa filtragem, foi elaborado um texto 

sintético visando aproximar as informações pontuadas/filtradas em cada uma das 

respostas obtidas dos entrevistados sobre cada uma das perguntas a eles 

remetidas. Com base nesse texto síntese elaboramos a exposição que segue. 

 

2. Síntese do conteúdo das respostas dos diretores  

Sobre a primeira questão, ao perguntarmos aos diretores se eles 

acompanham a discussão pedagógica que se realiza nas instituições que 

administram, a maioria respondeu que sim. Houve um entrevistado que afirmou 

que não acompanha esse processo de discussão devido às inúmeras demandas 

burocráticas que são atribuídas ao cargo de diretor. Como, por exemplo, as 

prestações de contas, a fiscalização das ações cotidianas nas áreas de limpeza, 

alimentação, segurança, etc. Neste sentido, tanto os que disseram que 

acompanham quanto aquele que afirmou que não acompanha, sinalizaram que a 

presença de uma coordenadora administrativa facilitaria a sua aproximação da 

discussão pedagógica. 

Por outro lado, todos os entrevistados afirmaram sentir dificuldades para 

participar da discussão pedagógica que ocorre no CMEI em razão de serem 
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formados em Educação Física. Ocorre que, preocupados em não serem 

voluntariosos ao dirigir uma maioria de profissionais que não são formados em 

Educação Física, os diretores entrevistados disseram que na condução da 

execução da política pedagógica das unidades que administram, apoiam a ação 

de orientação didático-pedagógica coordenada pelas pedagogas na relação que 

estas profissionais estabelecem e mantêm com o conjunto dos professores que 

ministram as diferentes componentes curriculares oferecidos no currículo da 

instituição.  

“Se tem algum problema, alguma atitude dos professores que não 

corresponde com a minha forma de ver a educação, ai sim, ai nós sentamos 

para discutir com essas pedagogas uma orientação diferenciada daquilo que 

estava acontecendo. Então, o acompanhamento que a gente faz justamente é 

esse. É saber se a escola está caminhando de acordo com aquilo que foi 

planejado anteriormente como coletivo .” (DIRETOR do CMEI da BEIRA 

MAR) 
 

O enunciado em destaque nos permite compreender como o entrevistado 

se preocupa em acompanhar a discussão pedagógica que ocorre na unidade que 

administra. Ele exemplifica e representa o que fazem os diretores entrevistados 

para não desrespeitar as funções das pedagogas e para zelar pelas decisões 

coletivamente estabelecidas pela comunidade escolar. Eles agem sem ir 

conversar direto com as professoras regentes no sentido de que revejam sua 

prática. Atribuem essa responsabilidade e competência às pedagogas. No 

entanto, quando ocorrem problemas de comunicação e orientação didático-

pedagógica com os professores de Educação Física das unidades, visto que em 

alguns casos as pedagogas têm dificuldade em orientar os chamados 

“dinamizadores”, eles intervêm, pois, nesse momento, a formação em Educação 

Física se revela como uma vantagem, porque favorece o acompanhamento da 

ação de ensino do professor de Educação Física e minimiza possíveis conflitos 

criados em torno da incompreensão das diferenças epistemológicas existentes 

entre os saberes curriculares que compõem a proposta do CMEI. 

 No que se refere à segunda questão que propusemos, ao perguntarmos 

aos diretores se eles consideram que as orientações didático-pedagógicas 

propostas nos documentos oficiais são repassadas aos professores pelas 

pedagogas; eles disseram que, de certo modo, todas as professoras e pedagogas 

possuem um conhecimento prévio, tendo em vista que estes textos são 
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“cobrados” nos concursos públicos de ingresso no sistema de educação básica de 

Vitória.  

 

 

 

“[...] a gente parte do principio que todo professor conhece o RCNEI, que é o 

Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil. A gente parte deste 

principio, embora a gente saiba que alguns não têm tanta propriedade do que 

está escrito no documento. Aqui na Prefeitura de Vitória tem um documento 

‘Um outro olhar’, a gente também parte do principio que todo mundo o 

conhece, especialmente porque este é cobrado nos concursos da rede [...]” 

(DIRETOR do CMEI do MANGUEZAL) 
 

 Como se pode perceber, os documentos oficiais são disponibilizados pela 

Secretaria Municipal de Educação para os CMEI e os CMEI disponibilizam para 

as professoras.6 No entanto, a fala dos diretores entrevistados nos permite 

constatar que eles percebem a falta de interesse do corpo docente em estudar 

para conhecer bem, para se apropriar adequadamente, dos referidos textos.  

“Olha, eu posso afirmar que tenho o conhecimento sim. Porque toda 

documentação que chega à secretaria do CMEI nós disponibilizamos, 

inclusive, na sala das pedagogas. Todos os documentos estão semp re à 

disposição das professoras. Mas, eu reparo que não é uma prática “beber toda 

hora” daqueles documentos .” (DIRETOR do CMEI da BEIRA MAR) 
 

Em outros casos, devido à alta rotatividade das pedagogas, que não se 

mantém por mais que três anos na mesma instituição, as informações adquiridas 

nos documentos oficiais muitas vezes são repassadas de forma superficial. Então 

o trabalho da pedagoga é contribuir no sentido de auxiliar o professor a executar 

as ideias pedagógicas oficialmente prescritas e a construir sua prática educativa 

cotidiana. 

Uma interessante informação apareceu quando um dos diretores 

entrevistados, ao perceber a necessidade de uma intervenção e de uma 

orientação especifica para os professores dinamizadores, informou que outrora 

os professores dinamizadores tentaram escrever diretrizes que contemplassem a 

especificidade das suas práticas pedagógicas com as crianças. Conforme o 

diretor informante, essa tentativa emergiu de algumas reuniões e de algumas 

situações formativas organizadas pelos próprios professores dinamizadores. O 

resultado da iniciativa foi, no entanto, o arquivamento do documento. Assim, a 

                                                                 
6
  Além disso, todos os interessados podem acessar esses documentos sem burocracia, por meio de 

consulta eletrônica ao site da Secretaria Municipal de Educação de Vitória. 
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ideia de voltar a trabalhar com ele foi se perdendo e, atualmente, o referido 

documento não está à disposição das pedagogas nem dos professores. 

Por fim, quando perguntamos se os diretores sabem diferenciar as 

estratégias didáticas que as pedagogas orientam para a ação educativa dos 

diferentes professores envolvidos na educação das crianças, particulamente 

aquelas que são orientadas para a ação educativa dos professores de Educação 

Física, eles afirmaram que as pedagogas possuem estratégias, mas que umas são 

diferenciadas das outras.  

Quando se trata de orientar os professores de Educação Física, embora 

elas possuam estratégias, a relação é frágil. Pois, os professores de Educação 

Física compreendem melhor o objeto do seu trabalho que a maioria das 

pedagogas. Na relação de orientação da ação educativa dos professores de 

Educação Física, quase sempre, as pedagogas não se sentem a vontade para 

interferir no planejamento destes professores. Para o diretor do CMEI da BEIRA 

MAR, o professor de Educação Física tem muito mais condição de ensinar à 

pedagoga àquilo que é o objeto da sua intervenção educativa cotidiana com as 

crianças do que o contrário. 

No geral, os diretores entrevistados afirmaram que as pedagogas 

frequentemente não participam do planejamento com os professores 

dinamizadores. Entretanto, quando participam, agem na intenção de fazer com 

que as aulas de Educação Física e de Arte funcionem como procedimentos 

auxiliares das aulas das professoras regentes, normalmente licenciadas em 

Pedagogia. Sendo assim, a orientação adotada pelos diretores para favorecer a 

relação harmoniosa das pedagogas com os professores dinamizadores é a de que 

os diferentes saberes existentes no currículo do CMEI, necessários à educação 

das crianças pequenas, sejam articulados para que os professores das unidades, 

regentes e dinamizadores, possam contribuir o melhor possível na realização do 

projeto pedagógico das instituições que administram.   

 

3. O conteúdo das respostas das pedagogas  

Ao perguntarmos as pedagogas entrevistadas sobre a perspectiva 

didático-pedagógica que elas orientam aos professores, particularmente os 

professores de Educação Física, visando à materialização do trabalho educativo, 
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todas as pedagogas responderem que seguem as orientações que a Secretaria de 

Educação repassa aos CMEI. Elas ainda acrescentaram que a continuação nos 

estudos é um dos pontos mais orientados por elas, pois é neste momento que o 

professor irá reciclar o seu trabalho. As pedagogas acreditam que os professores 

devem estar sempre atualizados, no entanto, sinalizam a falta de tempo/espaço 

dentro do ambiente escolar para formação continuada. Uma das queixas é que só 

as formações na SEME não dão conta de discutir a necessidade específica de 

cada CMEI. 

“[...] mas a primeira coisa que vejo é a falta de formação continuada dentro 

da escola, cada dia mais a gente está perdendo esse espaço. Eu acho que essa 

construção é aqui dentro da escola, por que eu posso fazer todos os cursos de 

especialização lá fora, cursos de mestrado e doutorado, mas se eu não 

socializar isso e compartilhar com os meus colegas aqui, parceiros do dia a 

dia, vai ser um conhecimento, que ele vai ser muito bom pra mim... Mas, lá 

dentro da escola, que é aquele olho no olho, sabe, é falar das nossas práticas, 

é dizer assim, o que minha linguagem pode contribuir com esse aluno?” 

(PEDAGOGA do CMEI do CANAL) 
 

Uma das pedagogas entrevistadas acrescentou que orienta também que os 

professores, além das orientações da SEME, façam uso da perspectiva histórico-

cultural. Ela acredita que esta perspectiva valoriza a criança como um sujeito 

que tem história. 

“Para todos, eu oriento a perspectiva histórico cultural, de estar valorizando o 

indivíduo como alguém potente. Alguém que tem uma história, com uma 

vida, uma experiência, tudo isso e suas possibilidades .” (PEDAGOGA do 

CMEI do MANGUEZAL) 
 

Em continuação da entrevista, ao perguntarmos as pedagogas qual é a 

concepção de criança, de relação do adulto e da criança e de relação criança e 

criança que é passada pela SEME, bem como se esta concepção condiz com a 

concepção orientada pela direção das unidades, elas disseram que sim, que as 

orientações vão de encontro com a concepção apresentada no documento “Um 

Outro Olhar” (2006). Uma concepção que define criança como sujeito de 

direitos. Sujeito que tem direito ao conhecimento, ao acesso a educação. Um ser 

que tem história, experiências e identidade. 

“A concepção que esta no documento “Um Outro Olhar”, que permeia todos 

os trabalhos desenvolvidos na rede é de uma criança ativa, um sujeito de 

direito, uma criança que deve ser ouvida, que a sua fala deve ser respeitada .” 

(PEDAGOGA do CMEI do MANGUEZAL) 
 

Sendo assim, entendemos que a concepção passada pela SEME parece 

condizer com a concepção orientada pelos diretores das Unidades visitadas. Em 



11 
 

caso contrário o CMEI estaria desarticulado com o sistema e com o que sistema 

influencia na dinâmica diária das unidades educativas. Entretanto, embora 

comumente se afirme que os profissionais da Educação Infantil municipal de 

Vitória têm acesso ao conhecimento prescrito nos documentos norteadores desse 

nível de ensino, com as respostas que elas deram também nos pareceu que a 

relação cotidiana dos adultos com as crianças nos CMEI é fragilizada. 

“É um embate ainda. O discurso é sempre o mesmo: que a criança é um 

sujeito de direito, um sujeito histórico. Aqueles jargões assim... Sabe? Aí 

você vai traduzir na prática, você vê muita dominação do adulto sobre a 

criança”. (PEDAGOGA do CMEI do CANAL) 

 

Ou seja, embora conheçam as orientações teóricas prescritas nos 

documentos oficiais, que indicam a necessidade de se enxergar e tratar as 

crianças como detentoras de direitos, as professoras não conseguem materializar 

tal concepção na prática.  

Com a revelação desse conflito, revela-se também a dificuldade das 

professoras em traduzir para a ação educativa cotidiana a orientação de que o 

CMEI é o lugar onde se ensina as crianças a viver seus direitos pessoais e 

sociais. Com ele percebe-se ainda uma possibilidade de compreender de onde 

emana a indolência de algumas crianças com relação a muitos adultos no âmbito 

da instituição, e mais, o que é muito “complicado”, se mantém intacta uma 

cultura de escolarização inadequada à natureza educativa da instituição, ou, ao 

menos, deslegitimadora do discurso pedagógico que grassa na fala dos diretores 

e das pedagogas, quando orientam a ação educativa das professoras, com base na 

linguagem pedagógica oficialmente prescrita. 

Quando se trata de falar da relação entre as crianças, as pedagogas 

afirmam que há uma constante mediação das professoras. Ou seja, indicam que 

agindo assim, as professoras acabam não permitindo muito os momentos de 

interação entre elas. 

Na sequência da nossa conversa, ao serem questionadas sobre as 

estratégias didáticas que propõem aos professores de Educação Física para 

realizarem seu trabalho educativo junto às crianças, as pedagogas entrevistadas 

afirmaram que orientam a inserção de atividades lúdicas, como brincadeiras, 

jogos, teatro, músicas, etc. Disseram ainda que orientam que os professores de 

Educação Física articulem seus projetos de ensino com os projetos de ensino dos 

outros professores, para que a escola caminhe em uma mesma direção.  
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Para além das orientações acima consideradas, entretanto, alegaram que a 

relação com os professores dinamizadores é fragilizada devido à resistência que 

os professores dinamizadores (Educação Física e Artes) têm em receber 

orientação sobre saberes que são específicos de seus campos de estudos e 

práticas. Por esse motivo, informaram que, algumas vezes, impõem as 

orientações. Quando essa situação de imposição acontece, disseram que usam 

das referências bibliográficas que têm ou das leis que conhecem, mobilizando 

esses recursos didáticos como estratégia de diálogo. Assim, na prática, ocorre 

que, sempre que as pedagogas sugerem mudanças no planejamento dos 

professores dinamizadores, elas justificam tal sugestão de mudança usando uma 

referência teórico-metodológica para sustentar seu argumento. 

Ainda remetendo respostas para nossa última questão, as pedagogas 

disseram que consideram a Educação Física fundamental para a realização do 

projeto pedagógico institucional, pois essa componente curricular traz “um algo 

a mais para a Educação Infantil”. 

“Hoje eu estava conversando com a professora de Educação Física como é 

importante também o trabalho dela com essas crianças. Por que elas não têm 

muita noção de espaço. Quando você solta elas no pátio é muita correria. Elas 

não conseguem ficar, saem correndo, derrubam três, quatro. Elas não têm 

isso. Então, a gente estava pensando como vamos mudar isso? O que a gente 

pode fazer? Aí, a professora disse: ‘é vamos oportunizar mais momentos de 

brincadeiras para essas crianças, para ela conhecer mais ess e espaço”. 

(PEDAGOGA do CMEI BEIRA MAR) 

 

Finalizando a conversa, observaram que antes da chegada dos 

professores de Educação Física nas instituições municipais de Educação Infantil 

os índices de acidentes nas brincadeiras eram grandes. Em suas compreensões, 

os acidentes aconteciam porque as crianças não tinham boas noções ao explorar 

os espaços e os tempos brincando. Não tinham promovidas experiências para 

movimentar seus corpos, corriam desordenadamente e, por isso mesmo, muito se 

machucavam. 

 
4. Temas predominantes nas falas dos diretores e das pedagogas  

4.1 Os temas predominantes nas falas dos diretores 

Como vimos nas respostas que deram para as nossas perguntas, a maioria 

dos diretores disse que acompanha a discussão pedagógica que acontece no 

interior dos CMEI. Entretanto, para melhor refletir essa questão é de se 
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perguntar: como o diretor pode efetivamente acompanhar a discussão 

pedagógica na instituição se tem que cuidar da dimensão burocrática da 

administração do CMEI? A participação do diretor na discussão das soluções 

dos problemas e dos encaminhamentos pedagógicos é dispensável? Qual a 

qualidade da contribuição que um diretor pode dar para a discussão dos 

problemas pedagógicos de um CMEI se ele não pode se dedicar exclusivamente 

a essa discussão, como, em tese, o fazem os outros componentes do corpo 

técnico pedagógico da instituição? 

Um dos entrevistados explicitou melhor esse problema. Disse que não 

acompanha a discussão pedagógica devido às inúmeras demandas burocráticas 

que são atribuídas ao cargo de diretor. Com esse tom de renuncia ou de 

denuncia, esse diretor parece querer sinalizar que essa questão não é 

desimportante. Inclusive, porque todos os entrevistados solicitaram a presença 

de uma coordenadora administrativa. Disseram que alguém fazendo o “meio de 

campo administrativo” facilitaria a aproximação deles da discussão pedagógica. 

Mais que discutir a criação de uma nova função administrativa seria interessante 

discutir a seguinte questão: é possível separar o fazer administrativo burocrático 

do fazer administrativo pedagógico no CMEI? 

 Outra discussão significativa que as respostas dadas pelos diretores 

trouxe para nossa reflexão, refere-se ao fato de que eles afirmaram que todas as 

professoras e pedagogas dos CMEI conhecem as orientações didático-

pedagógicas propostas nos documentos oficiais da SEME/PMV e do Ministério 

da Educação e que, portanto, tais orientações didático-pedagógicas são 

regularmente repassadas aos professores pelas pedagogas para orientar sua ação 

educativa, embora tenham dito também que falta interesse da parte do corpo 

docente em estudar para se apropriar adequadamente dos referidos textos 

oficiais. 

 Ora, se os membros do corpo técnico-administrativo do CMEI conhecem 

as orientações didático-pedagógicas oficiais desde os concursos que fizeram e 

sabem que, embora elas, normalmente, sejam apresentadas como um documento 

“(...) abrangente e sintético, profundo e investigador, não concluído, mas aberto, 

não finalizado, mas com consistência e clareza de concepção e princípios 

orientadores” (SEME/GEI, 2006), ou como “(...) guia de reflexão de cunho 

educacional sobre objetivos, conteúdos e orientações didáticas (...)” 
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(BRASIL/MEC/SEF, 1998, V. 1) e sabem que é necessário considerar tais 

“orientações oficiais” na hora de organizar e fazer acontecer a ação educativa no 

interior das unidades, mas, mesmo assim, parecem não levar essa documentação 

a sério, há nessa situação um paradoxo que precisa ser questionado e discutido: 

os professores acreditam ou não acreditam nas orientações didático-pedagógicas 

oficiais que lhes são prescritas para organizar a ação educativa cotidiana no 

interior dos CMEI? Quais as consequências dessa forma de tratar os documentos 

oficialmente prescritos para a efetiva execução do projeto pedagógico da 

instituição? Essa situação ambígua é boa para fortalecer a identidade do sistema 

e da unidade, do corpo técnico administrativo, da comunidade “escolar” e das 

crianças que habitam o CMEI? 

Por fim, sobre a questão das estratégias didáticas mobilizadas pelas 

pedagogas para orientar a ação educativa dos diferentes professores envolvidos 

na educação das crianças, particulamente aquelas que são sugeridas aos 

professores de Educação Física, os diretores afirmaram que as pedagogas 

possuem estratégias diferenciadas para orientar os professores que trabalham nos 

CMEI. Mesmo assim, afirmaram também que consideram essa relação frágil, 

pois as pedagogas mostram não se sentir a vontade para interferir no 

planejamento destes professores em razão do modo como cada um dos atores 

envolvidos na discussão compreende o objeto de ensino específico da área de 

conhecimento que identifica o outro (Pedagogia, Educação Física, Arte, etc.). 

Então, na condição de professores de Educação Física que atuam na 

função de diretores, os entrevistados afirmaram que, para eles, o professor de 

Educação Física tem mais condição de ensinar à pedagoga àquilo que é o objeto 

da sua intervenção educativa cotidiana com as crianças do que o contrário. 

Contudo, também afirmaram que, em razão de gerenciarem um processo 

construído coletivamente, determinam que as pedagogas orientem os professores 

dinamizadores (Educação Física e Arte) a buscar articular, por meio dos 

planejamentos, conhecimentos e ações educativas no sentido de que todos os 

envolvidos no processo de educação das crianças pequenas contribuam da 

melhor forma possível na construção e materialização do projeto pedagógico das 

instituições que administram. 

 Nessa situação problema, fica evidente a necessidade de refletirmos 

sobre como se pode agir para reduzir as dificuldades de comunicação e de ação 
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evidenciadas nas respostas dos diretores entrevistadas no que se refere ao 

processo de planejamento experienciado atualmennte no interior das instituições 

de Educação Infantil investigadas. 

Sobre essa problemática a questão que nos colocamos é: como se pode intervir 

nessa situação problema de forma a favorecer a aproximação das concepções e 

orientações didático-pedagógicas carregadas e mobilizadas pelas pedagogas, 

com as concepções e orientações didático-pedagógicas carregadas e mobilizadas 

pelas professoras regentes, pelos professores de Educação Física e pelos 

professores de Arte no dia a dia do CMEI, visando a fortalecer e qualificar o 

projeto de educação das crianças pequenas? 

 

4.2 Os temas predominantes nas falas das pedagogas 

Respondendo as perguntas que lhes colocamos, as pedagogas 

inicialmente afirmaram que seguem as orientações que a Secretaria Municipal de 

Educação repassa aos CMEI. Entretanto, em paralelo, admitirem orientar os 

professores a agir como autodidatas, pois acreditam que os professores devem 

sempre estar atualizados e o modo de conseguir a atualização dos conhecimentos 

é estudar por conta própria. Na opinião delas falta tempo e espaço para a 

formação continuada dentro do ambiente escolar e nos tempos previstos no 

calendário oficial.  

Buscando refletir um pouco sobre essa ambígua discussão, questionamos, 

ora, se estudar é tão importante para a formação continuada dos professores, 

porque as pedagogas agem como se não tivessem legitimidade para lhe dar com 

a problemática da orientação pedagógica no interior do CMEI? Porque, de um 

modo mais amplo, os planejadores municipais não conseguem garantir essas 

ações formativas nos documentos oficiais que prescrevem a política de 

Educação Básica, particularmente de Educação Infantil, em um município como 

Vitória? 

Na resposta seguinte, as pedagogas entrevistadas disseram que as 

orientações que ministram para os professores no CMEI vão ao encontro com a 

concepção contida no documento “Um Outro Olhar” da Secretaria de Educação 

de Vitória, ES (PMV/SEME, 2006). Entretanto, embora comumente afirmem 

que os professores conhecem e consideram essas prescrições, com ambigüidade 
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contida na respostas que deram parecem sinalizar que a relação cotidiana dos 

adultos com as crianças nos CMEI é fragilizada. Ou seja, embora digam que as 

crianças são vistas como atores portadores de histórias, culturas, direitos, na 

prática as professoras não conseguem materializar tal concepção. O que a 

revelação desse conflito significa para a qualificação do trabalho didático-

pedagógico que tem que ser realizado no CMEI? O que as evidências reveladas 

com as falas dessas pedagogas nos estão dizendo sobre a cultura pedagógica que 

é vivenciada nestas instituições educativas? Evidencias como estas geram 

descrédito nas formulações teóricas e práticas prescritas nos documentos 

oficiais? 

No final, objetivando atender as necessidades das crianças e que o 

trabalho pedagógico no CMEI “caminhe coletivamente em uma mesma 

direção”, as pedagogas afirmaram que orientam os professores de Educação 

Física a articular seus projetos de ensino com os projetos de ensino dos outros 

professores da casa.  

Além disso, disseram que percebem que há resistências da parte dos 

professores dinamizadores (Educação Física e Artes) na relação com elas, em 

razão de eles não aceitarem facilmente receber orientações sobre saberes 

específicos de seus campos de estudos e práticas, quando formulados por elas. 

Por esse motivo, informaram que, algumas vezes, impõem as orientações 

argumentando com base na literatura do campo da Educação Infantil.  

Entretanto, apesar dos desentendimentos declarados, as pedagogas 

afirmaram também que consideram a Educação Física uma componente 

curricular fundamental para a realização do projeto pedagógico institucional. Na 

visão delas, essa componente curricular traz “um algo a mais para a Educação 

Infantil”. Particularmente porque com a chegada dos professores de Educação 

Física nos CMEI, as crianças passaram a explorar melhor suas experiências de 

movimento corporal (ANDRADE FILHO, 2011, 2013), ampliando suas 

habilidades motoras básicas, adquirindo boas noções de espaço e tempo na 

prática e, consequentemente, reduzindo a quantidade e a gravidades dos 

acidentes que lhes acometiam. 

Ante a problemática evidenciada nas respostas das pedagogas, 

especialmente no que refere-se as suas relações de trabalho com os professores 

de Educação Física, nos questionamos sobre como, com as nossas investigações 
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e reflexões, podemos contribuir para propor possibilidades teórico-

metodológicas em que os representantes dos diferentes campos de saberes 

envolvidos na realização do projeto pedagógico e da perspectiva curricular 

própria de uma Educação Infantil crítica, se comprometam a buscar a superação 

das limitações didático-pedagógicas que os envolve, no sentido de juntos 

construírem uma pedagogia da Educação Infantil centrada na criança? 

Para refletir e interpretar melhor essa discussão emanada das falas dos 

diretores e das pedagogas, a seguir, vamos dialogar com produções teóricas 

pertinentes aos campos da Sociologia da Educação, Sociologia da Infância, 

Pedagogia e Educação Física.  

 

5 Discutindo e interpretando os temas predominantes nas falas dos 

diretores 

Considerando a problemática trazida nas falas dos diretores, no que se 

refere a essa questão deles acompanharem ou não a geração de soluções e de 

encaminhamentos para os problemas pedagógicos que diariamente se 

manifestam no interior das instituições que administram, particularmente por 

causa das demandas burocráticas e da falta de alguém para ajudá-los com essas 

tarefas, estamos de fato entrando no campo de conhecimento que outrora 

diferentes sociólogos caracterizaram como “O estudo sociológico da Escola” 

(PEREIRA, FORACCHI, 1976). 

 

“Isso não pode ser conseguido com um sistema preconcebido  de 

procedimentos rígidos; mas, sim, pela criação de condições favoráveis ao 

contínuo desenvolvimento adaptativo da organização. Para estabelecer tal 

padrão de autoajustamento numa burocracia, é preciso que prevaleçam 

condições que encoragem seus membros a enfrentarem os problemas que 

surgem e a encontrarem o melhor método de produzirem resultados 

específicos por sua própria iniciativa”. 

   

Compreendemos então, que é indispensável à participação do diretor na 

discussão das soluções dos problemas e dos encaminhamentos pedagógicos, 

pois, “o diretor já não é apenas um administrador: ele deve ser também um 

inovador. E estas duas funções não são contraditórias: tornam-se compatíveis 

quando a direção se torna mais democrática, quando atribuem poderes mais 
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amplos ao conjunto dos agentes da escola: professores, pais, coletividade local”. 

(VALERIEN, 1993) 

   

Bloco 2: os professores acreditam ou não acreditam nas orientações didático-

pedagógicas oficiais que lhes são prescritas para organizar a ação educativa 

cotidiana no interior dos CMEI? Quais as consequências dessa forma de tratar os 

documentos oficialmente prescritos para a efetiva execução do projeto 

pedagógico da instituição? Essa situação ambígua é boa para fortalecer a 

identidade do sistema e da unidade, do corpo técnico administrativo, da 

comunidade “escolar” e das crianças que habitam o CMEI? 

 

Embora as professoras conheçam as orientações didático-pedagógicas 

oficiais prescritas para organizar a ação educativa no interior do CMEI, não 

parece ser algo em que elas acreditam. É como se estivesse muito distante da 

realidade dos CMEI, são acessados pelas professoras no período que tentam 

ingressar na rede, depois que entram, esses documentos são esquecidos, quando 

não, são superficialmente utilizados. Portanto, é importante pensar: para quem 

foram criadas essas orientações? Quem as criou? APPLE (1997, p. 24) diz que, 

“[...] as políticas do conhecimento oficial são o resultado de acordos ou 

compromissos. Elas não são usualmente impostas, mas representam os modos 

pelos quais os grupos dominantes tentam criar situações nas quais os 

compromissos que são estabelecidos os favorecem.” As orientações vêm de cima 

para baixo e é visível a necessidade de alteração da rota institucional, as 

orientações precisam ser de baixo para cima, os educadores é que precisam 

apontar quais são as necessidades/interesses dos CMEI. Mas por que não o 

fazem? Embora haja uma orientação da Secretária para o CMEI, não há nenhum 

impedimento para que o CMEI construa um documento que trabalhe mais com a 

necessidade especifica do seu corpo docente, das crianças e da comunidade em 

que está inserido. É preciso considerar os documentos que já foram criados, que 

são também importantes para o trabalho pedagógico, mas falaremos aqui, em um 

processo de horizontalização na criação dessas orientações, onde cada CMEI 

utilizaria de sua autonomia, tendo como base os documentos já prescritos, para 

pensar/repensar qual seria o melhor caminho para educar as crianças dentro de 

cada CMEI.  Em uma das entrevistas realizadas com os diretores do CMEI nos 
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apareceu uma informação importante. Alguns professores de Educação Física, 

ao perceberem esse distanciamento dos documentos norteadores com a realidade 

do CMEI, se organizaram e propuseram algumas reuniões com o objetivo de 

formular um documento próprio, que fosse completamente baseado nas 

experiências vivenciadas no interior da instituição. Mas a conclusão do 

documento não foi feita, pois exigia que os professores ficassem além dos seus 

horários de trabalho para se debruçar sobre o documento, causando, segundo 

eles, um desgaste muito grande, já que na maioria das vezes, este trabalho era 

feito ao final do expediente. A iniciativa desses profissionais nos coloca a 

pensar, ora, se foi possível à participação aos professores que estão diretamente 

ligados a Educação Infantil a feitura de um documento norteador, fora dos 

horários destinados a isso, o que impede a Secretaria de Educação que organiza 

esses documentos de incluir esses educadores no processo? Ou o que impede 

esses professores de reorganizar os horários de rotina do CMEI, com o objetivo 

de proporcionar momentos para este tipo de ação que é, também, importante 

para a educação das crianças?  Pois, segundo GADOTTI,  

 

Ao novo educador compete refazer a educação, reinventá-la, criar condições 

objetivas para que uma educação democrática seja possível, criar uma 

alternativa pedagógica que favoreça o aparecimento de um novo tipo de 

pessoas, solidárias, preocupadas em superar o individualismo criado pela 

exploração capitalista do trabalho, preocupadas com um novo projeto social e 

político que construa uma sociedade mais justa, mais igualitária. Esse novo 

projeto, essa nova alternativa, não poderá ser elaborada nos gabinetes dos 

burocratas da educação. Não virá sob a forma de uma Lei ou de uma 

Reforma. Se ela for possível amanhã é somente porque hoje ela está sendo 

pensada pelos educadores, juntos, trabalhando coletivamente, se reeducando.  

(1989, p.82) 

 

Para que essa educação democrática seja efetivada na prática, é preciso 

que os educadores compreendam: qual é o seu papel dentro da educação de 

crianças? Qual é o papel do outro dentro do trabalho didático-pedagógico 

coletivo? É preciso enxergar as outras áreas como colaboradoras do processo e 

não querer utilizá-la de “suporte” para os seus objetivos e por fim, é preciso 

pensar em qual é a criança que queremos formar?   
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Bloco 3: Como se pode intervir nessa situação problema de forma a favorecer a 

aproximação das concepções e orientações didático-pedagógicas carregadas e 

mobilizadas pelas pedagogas, com as concepções e orientações didático-

pedagógicas carregadas e mobilizadas pelas professoras regentes, pelos 

professores de Educação Física e pelos professores de Artes e Música no dia a 

dia do CMEI, visando a fortalecer e qualificar o projeto de educação das 

crianças pequenas? 

 

Entendemos que, para que haja aproximação das concepções  e 

orientações didático-pedagógicas carregadas e mobilizadas pelas pedagogas, 

com as concepções e orientações didático-pedagógicas carregadas e mobilizadas 

pelas professoras regentes, pelos professores de Educação Física e pelos 

professores de Artes e Música no dia a dia do CMEI, é necessário que se 

legitime oficialmente um momento de formação em serviço para os profissionais 

acima citados, para que através de diálogos apresentem suas concepções 

didático-pedagógicas afim de que haja uma interação de todos os envolvidos, 

pois, somente conhecendo os desafios, os avanços e as metas que perpassam em 

seus cotidiano escolar poderão elaborar/compreender/refletir outras concepções 

sobre a educação de criança. Já foi constatado nessa pesquisa que algumas 

orientaçãoes e concepções são estabelecidas sem a participação da maioria dos 

professores. Espera-se que o professor consciente dessa realidade apresente 

algum tipo de demanda que possa a médio ou a longo prazo reverter essa 

situação. Uma das possibilidades é a exigência da formação em serviço onde os 

professores seriam dispensados de estarem em sala de aula para interagirem 

através de diálogos com outros professores e pedagogos da Educação Infantil. 

Segundo ALTET (2000):  

 

a interação é um processo de comunicação interpessoal, mas é também um 

fenômeno social; um fenômeno relacional ancorado num sistema social que, 

no que nos diz respeito, é representado pela turma, pela escola, pelo sistema 

educativo e pela sociedade. 
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Sabemos que a realização de um trabalho coletivo não é tão simples, pois 

demanda maturidade profissional, disponibilidade para abrir mão de suas 

necessidades particulares em prol das necessidades do grupo e entendimento de 

que o corpo docente precisa trabalhar em função do que é melhor para a 

educação das crianças, embora esse seja um processo árduo, ele não é 

impossível, as pessoas não aprendem dizendo que não podem fazer, arrumando 

obstáculos para não modificar a prática, elas aprendem colocando a “mão na 

massa”, esse é o caminho mais difícil, mas será também, o caminho de 

resultados mais prazerosos, onde os professores poderão se enxergar em seu 

trabalho coletivo.  

 

 

5.1 Discutindo e interpretando os temas predominantes nas falas das 

pedagogas 

Como as pedagogas acompanham com as professoras a discussão 

pedagógica no CMEI? Qual a relação que elas enxergam das orientações 

passadas pela SEME e as necessidades do CMEI? Qual a relação do trabalho dos 

professores com essas orientações?   

 

Focando nossas análises nas respostas das pedagogas, descobrimos que, a 

respeito do planejamento em conjunto com os professores, elas respeitam e 

repassam as orientações recebidas da Secretaria Municipal de Educação e que, 

além disso, incentivam os professores a agirem como autores de suas próprias 

orientações. Segundo elas, essas orientações serão produzidas através de 

formação continuada a ser realizada dentro das próprias instituições. É 

importante reforçarmos que, as experiências vividas no decorrer das atividades 

desenvolvidas pelo professor no seu dia a dia, também enriquecem seu 

conhecimento. Como coloca Tardif (2002): 

[…] os professores de profissão possuem saberes específicos que são 

utilizados, mobilizados e produzidos  por eles no âmbito de suas tarefas 

cotidianas. Noutras palavras, o que se propões e considerar os professores 

como sujeitos que possuem, utilizam e produzem saberes específicos ao seu 

ofício, ao seu trabalho. A grande importância dessa perspectiva reside no fato 

de os professores ocuparem, na escola, uma posição fundamental em relação 
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ao conjunto dos agentes escolares: em seu trabalho cotidiano com os alunos, 

são eles os principais atores e mediadores da cultura e dos saberes escolares 

(p.228) 

Pensando nisso, é de extrema importância que o direito de formação 

continuada seja garantido aos professores, como uma forma de assegurar sua 

atualização. Contudo, é presente também nas falas das pedagogas a falta de 

tempo regulamentado pela SEME, para a formação continuada dos professores 

dentro dos próprios CMEI's e nos espaços no calendário oficial. Vemos aqui 

uma contradição nas afirmações das pedagogas, que, pelo que parece, há tempos 

vem se mantendo na realidade dessas instituições sem um esforço visível para 

sua solução. Qual seriam os meios para que em curto prazo se possa chegar a 

uma resolução? É preciso compreender que a falta de aprimoramento dos 

profissionais que trabalham como educadores, pode acarretar um prejuízo para 

os alunos que estão ali envolvidos, por isso, deve haver esforço para amenizar, 

no mínimo, essa problemática. 

Ainda sobre as orientações realizadas pelas pedagogas para os 

professores no CMEI, disseram que se baseiam no documento “Um Outro 

Olhar” da Secretaria de Educação de Vitória, ES (PMV/SEME, 2006). O 

documento explicita que o professor deve considerar a criança como sujeito de 

direito, com sua historicidade e suas especificidades, entendendo que também 

são autores de seu conhecimento. Entretanto, percebemos que há uma 

contradição no que diz respeito ao entendimento dessa criança como coautor de 

seu aprendizado. As pedagogas relatam que, apesar dos professores terem essa 

concepção em mente, na prática isso não se realiza, pois muita das vezes elas 

observam os professores utilizando de sua autoridade sem levar em 

consideração, a necessidade do aluno. Nesse sentido, faz-se necessário pensar: 

qual é a concepção de criança que temos? Qual a relação que está sendo 

estabelecida entre o trabalho realizado e as orientações para este trabalho? Será 

que os professores tem consciência da importância do trabalho que realizam ou 

deveriam realizar?  
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6. Concluindo: as orientações didático-pedagógicas propostas e a ambição 

identitária da Educação Física na Educação Infantil 

 

Concluímos este texto, analisando a relação das orientações didatico-

pedagógicas cotidianamente propostas pelos diretores e pelas pedagogas dos 

CMEI investigados para a organização do trabalho de ensino no âmbito da 

Educação Infantil, com a questão da “ambição identitária” (CHARLOT, 2009) 

da componente curricular Educação Física e do seu professor no campo da 

Educação Infantil. 

O trabalho didático-pedagógico da Educação Física nas vozes das 

pedagogas ainda aparece como um “apêndice curricular” (CHARLOT, 2009) 

para as professoras regentes. As aulas de Educação Física são tratadas como 

aulas auxiliares dos conteúdos ministrados pelas professoras regentes. Nesse 

sentido, há um constante movimento que busca a legitimação da Educação 

Física como componente curricular na Educação Infantil. 

Ressaltamos que a busca por essa legitimidade não pode se tornar uma 

tentativa de fazer com que a Educação Física se iguale ao trabalho dos outros 

campos de estudos e práticas presentes nos CMEI, pois, segundo Charlot (2009):  

 

“[...] a Educação Física não é uma disciplina escolar “como as demais”. E 

acrescento: felizmente. Não é igual as demais porque ela lida com uma forma 

do aprender outra que não a apropriação de saberes -enunciados. Em vez de 

tentar anular ou esconder essa diferença, dever-se-ia destacá-la e esclarecê-la. 

O fato de que é uma disciplina diferente não significa que tem menos 

legitimidade do que as demais disciplinas[...] a Educação Física tende a ser 

desvalorizada nas escolas [...] porque os professores das outras disciplinas 

restringem o saber ao que pode ser enunciado através da linguagem[...] não é 

culpa deles: além de ensinarem matérias constituídas ou conjuntos de 

enunciados, eles são vítimas da representação social dominante do que é 

aprender e saber, representação que expressa relações  sociais de dominação”.  

 

Essas dominações são refletidas nas relações que os adultos estabelecem 

com as crianças, principalmente no que diz respeito a dominação dos corpos. A 

dificuldade maior que precisa ser resolvida pela Educação Física é mais 

profunda do que parece ser, a rotina dos CMEI visa o disciplinamento dos 

corpos, a forma como os CMEI se organizam sofre forte influência da pedagogia 
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considerada tradicional, onde a infância era vista como a idade em que a 

corrupção é maior, a prova disso seria o comportamento agitado, a indisciplina e 

a rebeldia das crianças. Essa organização nos coloca a pensar que:  

“Há de esquecer, pelo menos num primeiro momento, a obsessão pela 

definição e legitimação da Educação Física como disciplina de ensino igual 

às demais. A primeira questão é: o que deve ensinar a Educação Física? [...] o 

que um aluno pode aprender naquele momento da semana escolar designado 

como Educação Física?” (CHARLOT, 2009) 

Esquecer essa obsessão pela legitimação, nesse contexto, seria num 

primeiro momento planejar as ações educativas considerando as 

necessidades/interesses das crianças, não as necessidades/interesses dos adultos. 

Pois, percebemos que existe ainda um conceito de criança com a idéia de 

preparação para um local futuro, desconsiderando o brincar, o criar, o 

experienciar, onde o saber já está pronto e determinado, tomando a fase futura 

como a mais importante da vida de quem hoje, é  e precisa ser criança.  

Acreditamos que a legitimação da Educação Física na Educação Infantil 

se dará quando os professores compreenderem que é por meio da diferenciação 

das outras práticas que compõem os CMEI que o trabalho com as crianças 

precisa ser realizado. Nas palavras de Charlot (2009) “em vez de se esforçar para 

aparentar-se normal [...] a Educação Física deveria, a meu ver, legitimar-se por 

referência a outra norma, a outra figura do aprender”. Essa outra figura do 

aprender, poderia ser, o que propõe Andrade Filho (2013) ao falar do ofício de 

criança. Para ele, as experiências de movimento corporal das crianças são uma 

chave de socialização,“[...] os movimentos corporais executados por elas são 

fundamentais para a configuração de ações inerentes aos jogos e às brincadeiras 

no momento em que ocorrem; são uma necessidade e um interesse típico e parte 

significante do ofício de criança”. 

Por fim, gostariamos de deixar registrado que nossa intenção com este 

trabalho é devolver para os CMEI contribuições para, cada vez mais, vermos 

presente a Educação Física na Educação Infantil, mas aquela que leve em conta 

as particularidades infantis e que esteja sempre procurando fornecer às crianças 

uma prática que possa colaborar em sua formação. 
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