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RESUMO 

Este trabalho é uma pesquisa a campo que procura entender como uma escola 
de educação infantil no município de Vila Velha no Estado do Espirito Santo 
utiliza os documentos federais, estaduais e municipais para o planejamento das 
aulas de educação física. Buscamos também entender o contexto social em 
que a escola está inserida, e através das falas da pedagoga e professora de 
educação física entender como e elaborado o projeto pedagógico da escola. 
Junto à professora de educação física realizamos uma observação e 
investigação de suas aulas, e se elas contemplam a propostas do projeto 
pedagógico da escola. Buscar entender os motivos que muitas vezes tendem a 
prejudicar os objetivos que contemplam as práticas corporais das aulas de 
educação física na educação infantil.  
 

Palavras chaves: projeto pedagógico. Eixo movimento. 

 

 

ABSTRACT 

This work is a field research that seeks to understand how a kindergarten 
school in the municipality of Vila Velha in the State of Espirito Santo uses 
federal, state and municipal documents for the planning of physical education 
classes. We also sought to understand the social context in which the school is 
inserted, and through the statements of the pedagogue and teacher of physical 
education to understand how the pedagogical project of the school was 
elaborated. Together with the physical education teacher we make an 
observation and investigation of their classes, and if they contemplate proposals 
of the pedagogical project of the school. Seek to understand the motives that 
often tend to undermine the goals that contemplate the bodily practices of 
physical education classes in early childhood education. 
 

Keywords: pedagogical project. Shaft movement. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho teve como propósito analisar e refletir a proposta pedagógica da 

Umei Saturnino Rangel Mauro, buscando compreender como são pensados os 

saberes relacionados ao eixo movimento. Além de dialogar o Termo educar, 

cuidar e brincar; e a Concepção de infância e o modelo de sujeitos que a Umei 

pretende formar. 

No primeiro capitulo deste trabalho analisamos o projeto politico e pedagógica 

da Umei e os documentos utilizados na sua construção que foram: Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI, Diretrizes Curriculares 

Nacionais Para A Educação Infantil – DCNEI, e a Proposta do Município de Vila 

Velha. 

No segundo capítulo apresentamos as observações feitas das práticas 

pedagógicas da professora de educação física. Observamos a organização da 

rotina, roda de conversa, a relação professor-aluno e as práticas escolhidas. 

No terceiro capitulo trazemos as entrevistas realizada com a professora de 

educação física e a pedagoga envolvendo os documentos que norteiam a 

prática da educação física na educação infantil e suas especificidades, e a 

partir das nossas observações de campo na Umei fazer uma comparação das 

práticas adotadas pela escola. 

E para finalizar trazemos algumas questões que surgiram após a realização 

desta pesquisa de campo que foram as seguintes: Qual é a função da 

educação infantil nos dias atuais; Como a educação física se legitimou na 

educação infantil; e por último Como os saberes do eixo movimento são 

pensados. 

A Umei está localizada no bairro de Vila Garrido, situada na Rua Capitão 

Vieira, s/nº na cidade de Vila Velha - ES. E oferece aos alunos a modalidade 

de Educação Básica atendendo as crianças de 3 a 5 anos distribuídas em 02 

(dois) turnos: matutino e vespertino, perfazendo 6 (seis) turmas nos dois 

turnos.  

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade. Nesta etapa os saberes são articulados em eixos e a educação 
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física configurar-se como o eixo movimento. Através do movimento à criança 

apreende e explora o mundo, estabelecendo relações com os outros e com o 

meio. Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil -RCNEI 

O movimento é uma importante dimensão do desenvolvimento e da 
cultura humana. As crianças se movimentam desde que nascem, 
adquirindo cada vez maior controle sobre seu próprio corpo e se 
apropriando cada vez mais das possibilidades de interação com o 
mundo. (1998,v. 3 p15) 

 

E o professor de educação física é o responsável por ensinar os saberes do 

eixo movimento e proporcionar às crianças uma diversidade de experiências 

que envolvam ações cognitivas, afetivas e motoras de maneira conjunta, 

através de situações em que elas podem criar, ressiginificar, desafiar-se, 

descobrindo novos movimentos e percebendo o seu corpo.  

Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a 

realizar. O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-

las, é o que dá forma e vida ao chamado projeto político-pedagógico – PPP.  A 

sua construção consiste em refletir e discutir os aspectos positivos, além de 

buscar alternativas para supera os aspectos negativos. Dessa forma, 

percebemos que: 

[...] o projeto político-pedagógico pode ser considerado como a 
‘carteira de identidade’ da escola, evidenciando os valores que 
cultua, bem como o percurso que pretende seguir em busca de 
atingir a intencionalidade educativa. Espera-se que prevaleça o 
propósito de oferecer a todos igualdade de oportunidades 
educacionais, o que não significa necessariamente, que as 
oportunidades sejam as mesmas e idênticas para todos. (EDLER, 
2004, p. 156-157). 

 

Consideramos relevante ressaltar que o PPP não é algo pronto e acabado, 

está em permanente construção servindo de base para futuras alterações. E 

que é importante que o professor de educação física participe do planejamento 

que visa à melhoria das condições gerais da escola, onde os professores 

expõem suas opiniões e é uma ferramenta que possibilita a educação física 

evidenciar a sua importância, acompanhada das demais disciplinas 

curriculares. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Estudar, discutir e compreender o eixo movimento na Educação Infantil 

demanda a capacidade de perceber a complexidade que se estabelece na 

convivência diária entre crianças, os professores e a cultura dentro de 

instituições educativas, numa determinada sociedade e em um determinado 

tempo histórico. 

Portanto, para a realização deste trabalho foi feita uma pesquisa documental 

no Projeto Político e Pedagógico da Unidade e nos documentos utilizados para 

a sua construção, a proposta pedagógica do sistema municipal de ensino de 

Vila Velha (2015) e os RCNEI proposto pelo Ministério da Educação - MEC em 

2008. Segundo Lakatos e Marconi (2001, p. 174). 

A característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de 
dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que 
se denomina de fontes primárias. Estas podem ser feitas no 
momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois. 

 

Os documentos analisados foram os seguintes: 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI elaborado 

em 1998 pelo MEC possui três volumes: 

Introdução (Volume 1): Apresenta uma reflexão sobre creches e pré-escola 

no Brasil e expõe as concepções de criança, de educação, de brincar e do 

profissional, que será utilizado para definir os objetivos gerais da educação 

infantil e orientar a organização dos documentos por eixos de trabalho. Além de 

discutir os componentes curriculares e a relação da instituição com as famílias. 

Formação Pessoal e Social (Volume 2): Contém o eixo de trabalho que 

favorece, prioritariamente, os processos de construção da Identidade e 

Autonomia das crianças. 

Conhecimento de Mundo (Volume 3): Contem seis documentos referentes 

aos eixos de trabalho orientados para a construção das diferentes linguagens 

pelas crianças e para as relações que estabelecem com os objetos de 

conhecimento: Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, 

Natureza e Sociedade e Matemática. 

Eixo Movimento: O trabalho com movimento contempla a multiplicidade de 

funções e manifestações do ato motor, propiciando um amplo desenvolvimento 
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de aspectos específicos da motricidade das crianças, abrangendo uma reflexão 

acerca das posturas corporais implicadas nas atividades cotidianas, bem como 

atividades voltadas para a ampliação da cultura corporal de cada criança. 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais Para A Educação Infantil - DCNEI (2010) 

consiste é um documento norteador para as atividades cotidianas no ensino 

infantil. O DCNEI apresenta as definições/concepção de Educação Infantil, 

Criança, Currículo e Proposta Pedagógica. 

 

Entrevistamos a Pedagoga e a Professora de educação física com o objetivo 

discutir o projeto político e pedagógico e o eixo movimento da Umei.  

E observamos durante um mês as aulas do eixo movimento o que foi 

importante para verificar a realidade, ou seja, para saber se os dados e 

informações coletadas condizem com a realidade da Umei. 
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A PROPOSTA PEDAGÓGICA E O EIXO MOVIMENTO NA UMEI: TEORIA E 

PRÁTICA. 

 

Este trabalho tem como questão da partida a analise do Projeto Político 

Pedagógico-PPP da UMEI e os documentos utilizados de parâmetros ou 

referenciais na sua elaboração (RCNEI, DCNEI e a Proposta do Município).  

Onde dialogaremos sobre os termos educar, cuidar e brincar; a Concepção de 

infância e o modelo de sujeitos que pretende formar; e os saberes do eixo 

movimento e como eles aparecem no PPP da Umei. 

 

1- O PPP e os documentos utilizados para sua elaboração 

Em seu corpo acadêmico a Umei desenvolveu o planejamento buscando 

aproximar a escola com a realidade da sociedade da comunidade que a 

frequenta, no projeto político pedagógico da escola a uma preocupação de 

fazer com o que o professor consiga fazer a criança se expressar de uma 

forma autônoma, sempre respeitando o próximo e o meu social e cultural de 

cada um. Segundo o DCNEI o projeto pedagógico  

é o plano orientador das ações da instituição e define as metas que 
se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças 
que nela são educados e cuidados. É elaborado num processo 
coletivo, com a participação da direção, dos professores e da 
comunidade escolar. (2010, p13) 

 

Seguindo essa linha de pensamento a Umei define o PPP como 

uma ação intencional e o resultado de um trabalho coletivo, que 
busca metas comuns que intervenham na realidade escolar. Traduz 
a vontade de mudar, pensar o que se tem de concreto permitindo 
avaliar o que foi feito e projetar mudanças (PPP, 2015, p4) 
 

Fazendo um nexo com o plano de ação da escola é possível ver que ele foi 

feito pensando em trabalhar a cultura da comunidade e ao mesmo tempo levar 

as crianças a conhecerem outros locais em que lhes trazem um aprendizado 

cultural fundamental para sua formação como ser humano.  

 

2 - Termo educar, cuidar e brincar 

A UMEI Saturnino Rangel Mauro no desenvolvimento de sua praticas 

pedagógicas têm por missão: 
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promover a formação integral dos educandos, oferecendo 
oportunidades para a socialização e para a transformação do meio 
em que estão inseridos com responsabilidades e compromisso de 
práticas efetivas visando o bem coletivo.(PPP, 2015,  p.10). 

 

Sabemos que o cuidar, educar e brincar são pilares fundamentais na educação 

infantil. O primeiro nos remete a ideia de segurança e proteção, O segundo 

foca no desenvolvimento da aprendizagem e o aspecto cognitivo. E o último 

que diz respeito ao brincar que faz parte da infância e contribui para o 

desenvolvimento integral da criança. O educar, cuidar e brincar na UMEI são 

baseados no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI 

que define educar como: 

propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens 
orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 
desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, 
de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, 
respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos 
mais amplos da realidade social e cultural. Neste processo, a 
educação poderá auxiliar o desenvolvimento das capacidades de 
apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, 
emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a 
formação de crianças felizes e saudáveis.(1998, v.1, p23) 

 

E o cuidar é considerado 

“parte integrante da educação, embora exigir conhecimentos, 
habilidades e instrumentos que extrapolam a dimensão pedagógica, 
ou seja, cuidar de uma criança em um contexto educativo demanda a 
integração de vários campos de conhecimentos e a cooperação de 
profissionais de diferentes áreas. A base do cuidado humano é 
compreender como ajudar o outro a se desenvolver como ser 
humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver 
capacidades. O cuidado é um ato em relação ao outro e a si próprio 
que possui uma dimensão expressiva e implica em procedimentos 
específicos.” (RCNEI, 1998, v.1, p24) 

 

Todas as atividades planejadas pela instituição estão ligadas a educar e cuidar 
das crianças respeitando e garantindo à oportunidade de se expressar, 
movimentar, brincar e entrar em contato com a natureza, além de tudo 
desenvolver nas crianças de valores como solidariedade, respeito e 
cooperação. Brincar ou a brincadeira segundo o RCNEI: 

é uma linguagem infantil que mantém um vínculo essencial com 
aquilo que é o “não-brincar”. Se a brincadeira é uma ação que ocorre 
no plano da imaginação isto implica que aquele que brinca tenha o 
domínio da linguagem simbólica. Isto quer dizer que é preciso haver 
consciência da diferença existente entre a brincadeira e a realidade 
imediata que lhe forneceu conteúdo para realizar-se. Nesse sentido, 
para brincar é preciso apropriar-se de elementos da realidade 
imediata de tal forma a atribuir-lhes novos significados. Essa 



11 
 

peculiaridade da brincadeira ocorre por meio da articulação entre a 
imaginação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é uma 
imitação transformada, no plano das emoções e das ideias, de uma 
realidade anteriormente vivenciada. (1998, v. 1, p. 27) 

 

A brincadeira é, sem dúvida, uma ação educativa para infância e deve ser 

considerada com todos os seus atributos na Educação Infantil e o professor 

deve propiciar o brincar em formatos diferentes, mas sempre observando e 

participando. 

 

3 - Concepção de criança/infância e o modelo de sujeitos que pretende 

formar 

A Umei busca formar sujeitos de direito autônomo, proporcionando uma 

educação criativa, participativa, inovadora valorizando os conhecimentos 

prévios e o meio em que cada um está inserido. Tendo o compromisso de 

preparar os alunos para serem cidadãos pensantes, conscientes de seus 

direitos e deveres. Segundo esta no RCNEI  

A criança, como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e 
faz parte de uma organização familiar que está inserida em uma 
sociedade, com uma determinada cultura, em um determinado 
momento histórico. [...]. As crianças possuem uma natureza singular, 
que as caracteriza como seres que sentem e pensam o mundo de 
um jeito muito próprio. Nas interações que estabelecem desde cedo 
com as pessoas que lhe são próximas e com o meio que as circunda, 
as crianças revelam seu esforço para compreender o mundo em que 
vivem as relações contraditórias que presenciam e, por meio das 
brincadeiras, explicitam as condições de vida a que estão 
submetidas e seus anseios e desejos (1998, v.1,  p. 21).  

 

Sendo assim uma educação infantil de qualidade deve levar em consideração 

essas concepções para que a criança tenha o acesso ao conhecimento 

respeitando suas características e especificidades que lhe são inerentes a fim 

de que ela conceba esse espaço como lugar de plenas realizações. E é isso o 

que podemos constatamos que a Umei Saturnino Rangel Mauro busca aplicar 

nas suas pratica pedagógicas. 

 

4 - Eixo movimento 

Na educação infantil os conhecimentos/saberes são organizados de acordo 

com o projeto educativo da Umei e a parti dele os professores desenvolvem o 

seu planejamento.  
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A educação física na educação infantil é ensinada para as crianças através do 

eixo movimento. No RCNEI considera o movimento como 

uma importante dimensão do desenvolvimento e da cultura humana. 
As crianças se movimentam desde que nascem, adquirindo cada vez 
maior controle sobre seu próprio corpo e se apropriando cada vez 
mais das possibilidades de interação com o mundo. [...]. Ao 
movimentar-se, as crianças expressam sentimentos, emoções e 
pensamentos, ampliando as possibilidades do uso significativo de 
gestos e posturas corporais. O movimento humano, portanto, é mais 
do que simples deslocamento do corpo no espaço: constitui-se em 
uma linguagem que permite às crianças agirem sobre o meio físico e 
atuarem sobre o ambiente humano, mobilizando as pessoas por 
meio de seu teor expressivo. (1998, v.3, p15) 

 

Na proposta de pedagógica da Prefeitura de Vila Velha encontrarmos os 

saberes do eixo movimento para os Grupos 4 e 5: 

ÁREA CONTEXTO CURRICULAR 

 
 
 
 
Expressividade 

Interação 

Imitação 

Reconhecimento do corpo 

Imaginação 

Criatividade 

Qualidade Expressiva 

Utilização expressiva intencional do movimento 

Percepção das sensações, limites, potencialidades, sinais vitais 
e integridade do corpo 

 
 
Equilíbrio 
 
 
 
e 

 
 
 
 
Coordenação 

Qualidade Rítmica 

Percepções do Ritmo Comum 

Percepções do Ritmo com Noções de Conjunto 

Percepções Espacial 

Percepções Temporal 

Possibilidades Posturais e Motoras 

Velocidade 

Resistência 

Flexibilidade 

Força 

Lateralidade 

Jogos Motores de Regras 

Habilidades Manuais 

Brincadeiras, jogos, danças, teatro (correr, pular, descer, 
escorregar, pendurar-se, movimentar-se, dançar) 

Deslocamentos e habilidades de força, velocidade, resistência 
flexibilidade 

Manipulação de materiais, objetos, brinquedos diversos para 
aperfeiçoamento de suas habilidades manuais 
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O planejamento das aulas do eixo movimento na UMEI segundo averiguamos 

ele é trabalhado de forma lúdica fazendo com que as crianças tenham um 

princípio de conscientização básico para alguns aspectos essenciais para a 

vida social. A professora desenvolve atividades lúdicas e voltadas para a 

ampliação da cultura corporal da criança onde elas interagem socialmente 

umas com as outras, aprendam novas e antigas brincadeiras/jogos, explorem e 

manipulem objetos, conheçam as danças folclóricas, etc. 
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DESCRIÇÃO DAS OBSERVAÇÕES 

 

As considerações apresentadas a seguir constituíram-se das observações 

feitas das práticas pedagógicas da professora de educação física. Observamos 

a organização da rotina, roda de conversa, a relação professor-aluno e as 

práticas escolhidas. 

Participavam das aulas de educação física somente aquelas crianças que 

terminaram a atividade da aula anterior. Em todas as aulas a professora 

realizava a chamada no início. 

Os alunos conseguem ter com a professora um comportamento bem tranquilo, 

prestam atenção no que a professora explica. Mas de acordo com a mesma 

nem sempre os alunos são assim. Antes do início da atividade a professora 

realiza um alongamento com as crianças, os materiais utilizados são 

produzidos para não machucarem os alunos. As regras das brincadeiras são 

ditas na hora da realização da atividade e são de acordo com o tipo de turma, a 

uma preocupação em que todos os alunos realizem as atividades de forma em 

que cada um consiga alcançar seu limite de perfeição. O espaço em que as 

aulas são realizadas não é muito amplo o que acaba muitas vezes dificultando 

a aula principalmente se a turma for muito grande, mas, em contrapartida, o 

controle dos alunos e a observação do mesmo ficam bem mais adequada. A 

educação física neste ano está trabalhando com jogos populares e também o 

folclore interligando essas duas temáticas. 

 

Detalhamento das aulas e aspectos relevantes 

A professora busca seus alunos na sala de aula, para poder leva-los em 

direção ao pátio da escola ou a quadra, ao chegar no ambiente os alunos 

sentam em volta da professora que está sentada em uma cadeira em uma 

altura em que os alunos possam ter um contato bem próximo a ela. Apesar de 

pequenos a professora conseguiu criar o habito de se fazer a chamada, e os 

alunos se mantem em silêncio e responde quando seu nome e chamado. Na 

relação com os alunos, ela conseguiu que eles fizessem as atividades sempre 

em ordem. Inclusive nas atividades de estafetas. Uma coisa que nos chamou 

atenção foi na hora que um aluno tentou bagunçar a aula, a professora o deixa 

no canto por um tempo sem fazer a atividade, e depois retorna para a aula com 
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aluno já mais calmo. Outro ponto que achamos interessante foi o modo que a 

professora ensina para seus alunos, fato isso que deve ser utilizado na 

educação infantil que é, ela explica a atividade, depois faz representando o que 

foi explicado, e ao iniciar ela consegue fazer ajuda individuais aos alunos com 

mais dificuldade na execução dos movimentos. 

Durante as nossas observações vimos que a professora estava trabalhando a 

amarelinha juntamente com a história do saci. Ela nos relatou que já tinha 

apresentado a história do saci, levado imagens e vídeos para que eles 

conhecessem esse personagem do folclore.  

Num primeiro momento ela demostrou como se pulava amarelinha somente 

com um pé e depois dividiu a turma em duas filas para que eles fizessem. E 

aos poucos foram acrescentados os fundamentos básicos como: jogar a pedra 

na casa, pular em um pé só nas casas isoladas, e depois com os dois pés nas 

casas duplas, evitando a que contém a pedrinha.  

E com a turma de cinco anos ela estava trabalhando somente os jogos 

populares que naquele momento era a queimada.  

Num primeiro momento ela escolheu dois alunos e eles iam escolhendo os 

seus companheiros. As regras básicas eram: duas equipes; todos tinham que 

arremessar a bola uma vez; quem fosse queimado ia para o campo dos 

queimados; vence aquele que queimar todos os jogadores adversários. 

 

 

ABORDANDO AS QUESTÕES RELACIONADAS AO EIXO MOVIMENTO NO 

PONTO DE VISTA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E 

PEDAGOGOS 

 

Sentimos a necessidades de saber a opinião do professor(a) e pedagogo(a), a 

respeito do assunto envolvendo os documentos que norteiam a prática da 

educação física na educação infantil e suas especificidades, além de a partir 

das nossas observações de campo na Umei fazer uma comparação das 

práticas adotadas pela escola. Iniciando a entrevista primeiramente com a 

pedagoga e logo após o professor(a) de educação física. 

Escolhemos esses profissionais devido ao seu envolvimento nos processos 

relacionados ao ensino e aprendizagem das crianças na Umei. A pedagoga por 
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ser o articulador do processo pedagógico no interior da escola e o professor de 

educação física por ser o profissional encarregado de planejar e aplicar os 

saberes do eixo movimento. 

 

Entrevista 1 (pedagoga) 

Iniciamos entrevistando a pedagoga para saber: a tendência adotada pela 

UMEI; como ela compreende o eixo movimento e quais os seus saberes; o 

cuidar, educar e brincar; e quais as contribuições da Umei e do eixo movimento 

para as crianças e a sociedade. 

A Umei adota a tendência progressista no qual damos um 
direcionamento para os alunos de acordo com sua realidade 
sociocultural, o sujeito define seu próprio destino de acordo com a 
mediação que fazemos entre sua realidade e aquela que queremos 
que alcancem como sujeitos. (pedagoga) 

 

Segundo Libâneo (1990) a metodologia progressista se manifestou por meio de 

três pedagogias: a libertadora, mais conhecida como pedagogia de Paulo 

Freire, a libertária, que reúne defensores da autogestão pedagógica e a crítico-

social dos conteúdos, que, diferentemente das anteriores, acentua a primazia 

dos conteúdos no seu confronto com as realidades sociais.  

Paulo Freire (1992), em sua pedagogia libertadora, apresenta uma proposta de 

humanização do professor como norteador do processo socioeducativo, com o 

intuito de construir uma consciência crítica com relação à realidade social 

vivida, que está fundamentada em uma concepção de competição desmedida e 

desigual que refletem sob todas as camadas sociais, mas, sobretudo, com as 

de baixa renda 

Sendo assim essa pedagogia progressista vai ao encontro dos objetivos da 

Umei proposta em seu PPP que é formar cidadãos conscientes e participativos 

na vida da sociedade, levando em consideração o contexto social dos alunos. 

Em relação ao cuidar, educar e brincar eles são articulados de acordo com o 

pressuposto em que o sujeito modifica seu meio de acordo com experiências 

adquiridas, então as práticas pedagógicas são intermediadas através da 

sociedade que frequenta está escola, fazendo um nexo com os principais 

documentos reguladores da educação infantil. Trabalhamos com a cultura e 

através da cultura para desenvolver valores, o respeito ao outro, além disso 

zelamos pelo bem-estar deles e o ensinamos o autocuidado. 
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A pedagoga compreende o eixo movimento como tudo aquilo em que as 

crianças fazem na perspectiva do movimento para poder fazer algo como, por 

exemplo, engatinhar, saltitar, manusear os objetos. Os saberes do eixo 

movimento está ligado ao desenvolvimento das crianças de várias formas de 

aprendizagem, para se obter desenvolvimentos corporais como lateralidade, 

espaço-tempo, coordenação ampla e equilíbrio, como também de uma certa 

forma ajudando no desenvolvimento muscular. 

As contribuições da Umei e do eixo movimento paras as crianças e a 

sociedade está relacionada em mostrar para as crianças e a sociedade, que 

através da educação e possível criar sujeitos autônomos e mudar a realidade 

histórico-social de uma comunidade. E o eixo movimento contribui com o 

desenvolvimento da formação cultural em relação das práticas corporais e 

promove uma postura de compreensão de que somos sujeitos diferentes e 

diversos. 

Na entrevista feita a pedagoga vemos que o eixo movimento é considerado 

importante, porem como já dissemos anteriormente nas nossas observações 

das aulas notamos que as crianças só participavam da aula se tivessem 

terminado os deveres da aula anterior e vimos também que enquanto os 

demais professores, a pedagoga e a diretora estavam fazendo uma reunião de 

planejamento a professora de educação física estava dando aula. Segundo o 

RCNEI: 

Essa não é só a realidade da Umei isso ocorre também em outras escolas, 

porque apesar de disserem que a educação física é importante para a criança 

quando vão fazer reuniões de planejamento o professor de educação física 

aparece com o “quebra galho”, o responsável por substituir/compensar o 

trabalho dos outros profissionais. 

 

Entrevista 2 (professora) 

Depois entrevistamos a professora de Educação Física para compreender 

como ela desenvolve as suas ações pedagógicas; o perfil do professor de 

educação infantil; a importância do eixo movimento e que é importante 

aprender nesta etapa; e com o cuidar e o educar aparece em suas aulas;  

As suas ações desenvolvidas na Umei estão apoiadas no RCNEI e na proposta 

pedagógica de vila velha e busca estar sempre se atualizando e pesquisando 
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sobre a educação infantil. Além disso, a diretora e a pedagoga sempre que é 

preciso elas a orientam. 

Em suas práticas os conteúdos procedimental, conceitual e atitudinal são 

trabalhados para estimular nas crianças atitudes de respeito; de exploração 

seja de objetos, espaço e brincadeiras; o conhecimento sobre o corpo; 

desenvolver competências e habilidades, entre outros. 

Um professor de educação infantil que vai mediar às relações que as 
crianças vão estabelecer precisa ser alguém que: goste de ouvir e 
dialogar; conheça a cultura infantil; trabalhe de forma lúdica; que 
saiba valorizar as conquistas das crianças; entre o eixo movimento é 
importante para o desenvolvimento cultural, social e motor. E nesta 
etapa é importante aprender jogos coletivos e individuais, utilizar o 
corpo como uma linguagem, conhecer os seus limites e respeitar 
outros. (professora) 

 

Sendo assim ser professor na educação infantil requer conhecimento que vão 

além dos conhecimentos de sua área de atuação e envolvem conhecimento 

sobre a realidade da criança enquanto um sujeito histórico com direitos e 

necessidades. Essa fala da professora se encaixa no perfil de professor 

polivalente 

Ser polivalente significa que ao professor cabe trabalhar com 
conteúdos de naturezas diversas que abrangem desde cuidados 
básicos essenciais até conhecimentos específicos provenientes das 
diversas áreas do conhecimento. (RCNEI, 1998, v. 1, p.41)  

 

Sabemos que educar crianças pequenas implica em muitas ações de cuidado 

(alimentação, higiene, sono e segurança). A professora disse que estas ações 

estão interligadas, não dá para separa-las, principalmente por se tratar de 

crianças que estão se descobrindo e descobrindo o mundo. Ela busca 

organizar o espaço onde as brincadeiras acontecerão trabalhar diversificando 

as brincadeiras para que todos possam participar igualmente; observo e 

participo das atividades. O próprio RCNEI aponta que 

Oferecer conforto, segurança física e proteger não significa cercear 

as oportunidades das crianças em explorar o ambiente e em 

conquistar novas habilidades. Significa proporcionar ambiente seguro 

e confortável, acompanhar e avaliar constantemente as capacidades 

das crianças, pesar os riscos e benefícios de cada atitude e 

procedimento, além do ambiente(1998, v.2, p.51) 
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Foi possível no desenvolvimento de suas aulas a professora atuava de forma a 

que as crianças pudessem vivenciar diversos jogos e brincadeiras sem 

restringi-las, ela somente intervia quando podia se machucar ou um 

coleguinha. 

Diante dessas respostas, presumimos que a professora, em suas ações 

pedagógicas, considera a preocupação em promover o desenvolvimento das 

crianças, o que também é revelado em outro momento na fala da professora, 

quando ela reflete sobre sua ação pedagógica em sala e no planejamento das 

atividades.  
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PROBLEMATIZAÇÃO 

 

1 QUAL É A FUNÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NOS DIAS ATUAIS? 

Uma vez eu ouvi dois pais conversando sobre o filho que era desobediente. E 

no fim o pai disse: “faltam apenas alguns dias para as férias acabarem. Com a 

volta às aulas, quem sabe a escola de um jeito nele”. 

Por muitos anos a educação infantil no Brasil foi vista como 

assistencialista/compensatória devido a ter surgido para atender às crianças de 

baixa renda, naquela época não havia investimento nas estruturas, materiais, 

qualificação/formação dos profissionais e as salas de aulas eram lotadas. 

Segundo a Política Nacional de Educação Infantil 

A trajetória da educação das crianças de 0 a 6 anos assumiu e 
assume ainda hoje, no âmbito da atuação do Estado, diferentes 
funções, muitas vezes concomitantemente. Dessa maneira, ora 
assume uma função predominantemente assistencialista, ora um 
caráter compensatório e ora um caráter educacional nas ações 
desenvolvidas. (2005, p. 08).  

 

A educação infantil avançou significativamente em relação às políticas de 

educação e formação de professores, porém ainda existem diversas 

instituições sem as mínimas condições de funcionamento, sem espaço 

adequado, projeto pedagógico, profissionais qualificados, e que nem deveriam 

ser reconhecidas como creches e pré-escolas.  

Além disso, a uma inversão dos papéis da escola e da família, por exemplo, 

além de seu papel educacional, a escola abraçou o judicial, o psicológico, o 

terapêutico-familiar, não mais como uma parceira, mas sim, atuando em seu 

lugar, muitas vezes.  

Cabe, então, indagar: qual a função da educação infantil dos dias atuais? 

É importante que família e escola atuem em parceria, onde seus papéis fiquem 

bem delimitados. De acordo com os especialistas, o papel da escola além de 

proporcionar a aquisição do conhecimento, é educar para o convívio com 

várias pessoas. À família cabe o papel de transmitir os valores morais e a 

ideologia de vida.  

Sendo assim a educação Infantil tem por função promover a aprendizagem e o 

desenvolvimento das crianças através do convívio das crianças pequenas com 

os elementos essenciais como: Identidade e Autonomia, Movimento, Artes, 
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Música, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade, e Matemática; para 

que as crianças possam estruturar ideias e transformar o mundo em que vivem. 

E não pode se limitar ao brincar pelo brincar. Não pode ser restringida a uma 

espécie de depósito ou um espaço para as crianças fazerem joguinhos, 

desenhos e ouvir historinhas.  

Essa primeira etapa da Educação Básica possui pontos fundamentais como: 

sensibilidade para os interesses, capacidades e necessidades das crianças; 

inserção no mundo social e cultural; desenvolvimento da autonomia; 

participação dos familiares nas instituições; o respeito à diversidade; a 

concepção de criança como sujeito ativo e criador de cultura; ampliação das 

diferentes linguagens; indissociabilidade entre educar e cuidar, entre outros 

mais. 

 

Legitimação da educação física na educação infantil 

Quando a educação física surgiu na educação infantil, segundo Rolim (2004), 

tinha objetivo de instrumentalizar o aspecto psicomotor das crianças através de 

atividades que envolvessem a área motora, o que, supostamente, possibilitaria 

um maior sucesso na alfabetização, dando suporte às aprendizagens de cunho 

“cognitivo”.  

Esse entendimento da educação física estava baseado na função da educação 

infantil daquela época que era assistencialista, mas com a mudança na 

educação infantil e que também passou a levar em consideração as 

especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças de zero 

a seis anos modificou o modo de como a educação física era aplicado. 

Sendo assim a educação física na educação infantil se tornou um elemento 

fundamental para a criança, pois nessa fase de vida a aplicação dos conteúdos 

para o aluno e feita de forma lúdica e recreativa, criando possibilidade de 

aprendizagem muito mais eficaz. 

Assim, ao brincar, jogar, imitar e criar ritmos e movimentos, as 
crianças também se apropriam do repertório da cultura corporal na 
qual estão inseridas. Neste sentido, as instituições educacionais 
devem favorecer um ambiente físico e social onde a criança se sinta 
estimulada e segura para arriscar-se e vencer desafios. Quanto mais 
rico e desafiador for o ambiente (do ponto de vista dos movimentos), 
mais ele lhe possibilitará a ampliação de conhecimentos sobre si 
mesma, dos outros e do meio em que vive. (NEIRA, 2003, P. 115).  
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Silva e Krug (2008) expressam a importância da Educação Física na Educação 

Básica quando apresentam: 

A Educação Física Escolar como disciplina pedagógica e 
componente curricular, possui um compromisso com a 
educação e formação integral do aluno, desempenhando um 
papel fundamental na escola com a finalidade de contribuir 
para a experimentação da cultura do movimento humano e 
suas variantes do se - movimentar, de acordo com as 
necessidades, possibilidades e interesses, pois a escola 
enquanto instituição autônoma determinará os objetivos a 
serem alcançados e, portanto a disciplina de Educação Física 
faz parte deste contexto (p. 70). 

 

Agora a educação física infantil tem por objetivo proporcionar às crianças uma 

diversidade de experiências nas quais elas possam criar inventar, descobrir 

movimentos novos, descubram seus limites, enfrentem desafios, conheçam e 

valorizem o próprio corpo, socializem, expressem seus sentimentos, além de 

desenvolverem suas capacidades intelectuais e afetivas. 

 

2. SABERES DO MOVIMENTO PRESENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Nesta etapa o professor é o mediador entre a criança e sua aprendizagem, 

tendo o lúdico como fundamento de sua prática. Pois é através do brincar que 

as crianças descobrem o mundo a sua volta, exercitam a imaginação, 

desenvolvem sua personalidade e habilidades, exercem sua autonomia, entre 

outros.  

Nesse sentido, Zanluchi (2005, p. 89) diz que “Quando brinca, a criança 

prepara-se para a vida, pois é através de sua atividade lúdica que ela vai tendo 

contato com o mundo físico e social, bem como vai compreendendo como são 

e como funcionam as coisas.” Mas como são pensados os saberes movimento 

na educação infantil? 

O movimento é considerado uma forma de linguagem que proporciona 

autonomia para as crianças e os conteúdos selecionados refere-se ao 

conhecimento do corpo, de sua estrutura e das possibilidades de 

movimentação, trabalham também os conhecimentos de base cultural e social, 

por meio de atividades como Jogos e brincadeiras, cantigas, danças e 
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ginásticas. Portanto desempenham um papel decisivo ao dar sentido às ações 

das crianças. 

Segundo Garanhani o movimento na Educação Infantil pode ser norteado por 

três eixos, e aponta alguns objetivos relacionados aos eixos, que podem ser 

trabalhados pelo professor na sua prática de forma conjunta ou priorizando um 

de cada vez. 

EIXO NORTEADOR OBJETIVOS  

 
 
 
 
Autonomia e 
Identidade corporal  

• a exploração e o conhecimento das possibilidades de 
movimento do próprio corpo e suas limitações;  
• a adaptação corporal progressivamente autônoma para a 
satisfação das necessidades básicas e às situações cotidianas;  
• a observação das diferenças e semelhanças de sua 
movimentação corporal em relação aos outros;  
• a disponibilidade e coordenação corporal na execução de 
diversas formas de movimentos que envolvam deslocamentos, 
equilíbrios e manipulações de diferentes objetos;  
• a autoproteção e desenvoltura corporal em situações de 
desafios e perigos etc. 
 

 
 
 
Socialização  

• a confiança nas possibilidades de movimentação corporal;  
• o esforço para vencer as possibilidades superáveis;  
• a aceitação das diferenças corporais;  
• a colaboração e a iniciativa com o grupo; 
• a expressão e interpretação de sensações, sentimentos e 
intenções;  
• a discriminação de posturas e atitudes corporais etc.  
 

 
Ampliação do 
conhecimento das 
práticas corporais 
infantis 

 conhecimento e/ou reconhecimento, apropriação e 
apreciação, construção e (re) organização das diversas práticas 
corporais infantis presentes no meio sociocultural para a 
sistematização e ampliação do conhecimento da criança em 
relação às possibilidades e maneiras de se movimentar. 

Fonte: GARANHANI, 2008. 

Sendo assim é com bases nesses três eixos que o professor busca realizar a 

mediação entre a criança e conhecimento da cultura corporal de movimento 

levando em conta os interesses e necessidades dos alunos e os objetivos da 

escola. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio deste trabalho, percebemos que o cuidar e educar na educação 

infantil envolve dedicação, cooperação, cumplicidade de todos os responsáveis 

por esse processo.  

E com base nos documentos analisados e entrevista foi possível perceber que 

apesar de a escola dizer que considera a educação física importante, pois ela 

promove o desenvolvimento integral do aluno, autonomia, a socialização, etc., 

Porém durante as nossas observações notamos que a professora de educação 

física não foi incluída na reunião do planejamento que estava ocorrendo na 

escola durante aqueles dias e também os alunos só podiam participa das aulas 

do eixo movimento se tivessem terminado o dever da aula anterior. 

Consideramos que a pesquisa realizada propiciou entendimento quanto à 

necessidade de espaços adequados, profissionais qualificados, 

matérias/recursos para uma educação de qualidade e a inclusão do professor 

de educação física nas reuniões que dizem respeito à organização e ao 

funcionamento da escola. 

O professor precisa saber explorar e direcionar bem seu planejamento para 

favorecer o conhecimento em sala de aula ou fora dela utilizando a ludicidade 

para desenvolver a suas práticas. Portanto deve realizar práticas corporais 

diversas, proporcionando novos desafios e oferecendo aos alunos um melhor 

entendimento e maior aproveitamento dos conteúdos, levando em conta o seu 

contexto social e cultural. 

Para finalizar gostaríamos de ressaltar a importância do professor de Educação 

Física ser o responsável para ensinar as crianças os conhecimentos do eixo 

movimento, pois acreditamos que ele está mais capacitado para proporcionar a 

aprendizagem através do movimento e do lúdico. Não estamos aqui 

desmerecendo os professores unidocentes, professor licenciado em Pedagogia, 

ao contrário acreditamos que muitos deles possam exercer essa função de 

forma excelente. Apenas estamos dizendo que por se trata de crianças que se 

encontram em fase de desenvolvimento tanto físico como cognitivo é 

importante se ter um profissional especializado para ensinar as crianças à 

cultura corporal de movimento. 
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ANEXO 

 

ENTREVISTA DA PEDAGOGA  

Nome: YY Idade  

Formação: Pedagogia  

 

Qual a Tendência pedagógica adotada pela escola?  

A escola adota uma tendência progressista no qual damos um direcionamento 

para os alunos de acordo com suas realidades socioculturais, o sujeito define 

seu próprio destino de acordo com a mediação que fazemos entre sua 

realidade e aquela que queremos que alcancem como sujeitos. 

 

Como articular o Cuidar, educar e Brincar nas suas práticas 

pedagógicas? 

Articulamos no pressuposto em que o sujeito modifica seu meio de acordo com 

experiências adquiridas, então as práticas pedagógicas são intermediadas 

através da sociedade que frequenta está escola, fazendo um nexo com os 

principais documentos reguladores da educação infantil. Trabalhamos com a 

cultura e através da cultura para desenvolver valores, o respeito ao outro, além 

disso zelamos pelo bem-estar deles e o ensinamos o autocuidado. 

 

O que é o eixo movimento e quais são os seus saberes? 

O eixo movimento ele tange tudo aquilo em que as crianças fazem na 

perspectiva do movimento para poder fazer algo como, por exemplo, 

engatinhar, saltitar, manusear os objetos. Os saberes do eixo movimento está 

ligado ao desenvolvimento das crianças de várias formas de aprendizagem, 

para se obter desenvolvimentos corporais como lateralidade, espaço-tempo, 

coordenação ampla e equilíbrio, como também de uma certa forma ajudando 

no desenvolvimento muscular. 

 

Quais as contribuições da Umei e do eixo movimento paras as crianças e 

a sociedade? 

Nossas contribuições e mostrar para as crianças e sociedade, que através da 

educação e possível criar sujeito autônomos e mudar a realidade histórico-
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social de uma comunidade. E o eixo movimento contribui com o 

desenvolvimento da formação cultural em relação das práticas corporais e 

promove uma postura de compreensão de que somos sujeitos diferentes e 

diversos. 

 

 

ENTREVISTA DA PROFESSORA 

Nome: XX Idade  

Formação: Licenciatura em Educação Física  

 

Em que você se apoia para organizar seu trabalho? 

No RCNEI e na proposta pedagógica de vila velha como base norteadora de do 

meu trabalho pedagógico. Busco estar sempre me atualizando e pesquisando 

sobre a educação infantil. 

 

Quais as habilidades que um professor precisa ter para atuar neste nível 

de aprendizagem? 

O professor de educação infantil vai mediar às relações que as crianças vão 

estabelecer e para isso ele deve ser alguém que: goste de ouvir e dialogar; 

conheça a cultura infantil; trabalhar de forma lúdica; participar das brincadeiras; 

valorizar as conquistas das crianças; entre outras. 

 

Qual é a importância do eixo movimento? E o que é importante aprender 

nesta etapa? 

É importante para o desenvolvimento cultural, social e motor. E importante 

aprender jogos coletivos e individuais, utilizar o corpo como uma linguagem, 

conhecer os seus limites e respeitar outros. 

 

Educar crianças pequenas implica em muitas ações de cuidado 

(alimentação, higiene, sono e segurança). Como você vê a relação entre 

cuidar e educar no seu trabalho? 

As duas estão interligadas, não dá para separa-las, principalmente por se tratar 

de crianças que estão se descobrindo e descobrindo o mundo. Eu busco 

organizar o espaço onde as brincadeiras acontecerão trabalhar diversificando 
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as brincadeiras para que todos possam participar; observo e participo das 

atividades. 

 

Você recebe algum tipo de orientação ou supervisão em seu 

trabalho? 

Sim, a diretora e a pedagoga sempre que as preciso elas me orientam. 

 

Como trabalha os conceitos procedimental, conceitual e atitudinal 

durante as aulas? 

Trabalho com atividades que estimulam nas crianças atitudes de respeito; de 

exploração seja de objetos, espaço e brincadeiras; o conhecimento sobre o 

corpo; desenvolver competências e habilidades, entre outros. 

 

 


